
Digitized by Google Original from 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 



THE LIBRARY 
OF THE 

Digitized by 

GLASS 378.485G 
BOOK J 



Digitized by Goc >gle Original from 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 



Digitized by 
Original from 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 



GÖTEBORGS HÖGSKOLAS 

ÅRSSKRIFT 

BAND XXV I 9 I 

UTGIPVlvX l'A H1:K()STNAI) AP llOC.SKOI.ANS 

<;t s TAP-ADOIAW »ND 

(', Ö T U KO R<; 

wi:TTi-RORr.N ^ Ki:RiU‘k 

Digitized by Google Original from 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 



Digitized by Goc >gle Original from 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 



INNEHÅLL 

1. Tvä finländska gärdsrättsredaktiouer. Med anledning av 

Abo Akademis öppnande utgivna av Not. licckman. 

2. Namnet Danmark. Av Elis Wadsiein. II. 

^ j. Deux j>oémes de Nicholas Uozon. J^e cliar d’()rgueil. La 

lettre de remperenr Orgueil. Publiés ]>ar Johan 

4. O. P. Sturzen-Beckers författarskap. En bibliografisk över¬ 

sikt av Otto Sylwan. II. (Inbjudningsskrift.) 

Arsredogörelse 1918 --1919. 

Digitized by Google Original from 

UNIVERSITY OF MIMNESOTA 



Digitized by 
Original from 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 



TVÅ FINLÄNDSKA 

GÅRDSRÄTTSREDAKTIONER 

MED ANLEDNINQ AV ABO AKADEMIS ÖPPNANDE 

UTOlVNA 

AV 

NAT* BECKMAN. 

Den krmoe vmr rimgm, men hen hede 

e| nAfen bittre då titl heoi». 
reoNÉK. 

GÖTEBORG 1919 

EI.ANOERS BOKTRYCKERI AKTIEBOLAG 

Digitized by Google Original from 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 



Digitized by Google Original from 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 



rÖRORI). 

Då jag under min Stockliolmstid i flere år sysslade med våra lag¬ 

handskrifter, särskilt de i Stockholm förvarade, fann jag bl. a., 

att en ny upplaga av gårdsrätterna, helst av samtliga svenska, 

danska och norska texter, skulle vata en ganska tacksam uppgift. 

Jag hade också träffat preliminärt avtal om en dylik upplaga. 

Emellertid krävde utgivandet av en sådan nästan med nödvän¬ 

dighet. att man hade sin bostad i en ort, där någon större del av 

det befintliga handskriftsbeståndet förvarades. Min förflyttning 

till Göteborg framtvingade alltså en ändring av planen. De sven¬ 

ska handskrifter, jag genomgått, uppgå nämligen till omkring 50 

stycken, och mina förberedande anteckm’nga: uppt^a ett liknan¬ 

de antal danska handskrifter. Att verkställa arbetet på en ort, 

där hela detta väldiga handskriftsmaterial måste anskaffas låne- 

vägen, var knappast möjligt. Även i våra dagar innebär försän¬ 

dandet av handskrifter en risk, som icke får helt glömmas. 

Lyckligtvis hade arbetet dock givit vissa preliminära resultat, 

hade funnit, att om man icke ville förse upplagan med en va¬ 

riantapparat, vars begagnande skulle bli lika vanskligt som att 

finna en knappnål i en höstack, så måste man utgiva ett flertal 

redaktioner, vardera representerade av ett jämförelsevis begränsat 

antal handskrifter. Och jag hade också kommit till klarhet om. 

vilka editionsuppgifter som voro de viktigaste. Ehuru det kunde 

vara ganska önskligt att få till stånd nya kritiska upplagor av de 

redan ederade texterna, så var det dock mer av nöden, att vissa, 

hittills icke utgivna men fÖr hela problemet viktiga redaktioner 

bleve för forskningen tillgängliga. 

Och nu kom en annan sak till hjälp. De två redaktioner, som 

i främsta rummet borde offentliggöras, hade båda, låt vara på 

helt olika sätt. ett betydande intresse just för Finland. Den ena 

representerades visserligen företrädesvis av sydsvenska och dan- 
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4 NAT. BECKIIAN 

ska handskrifter, men den var bevisligen först promiilgerad för 

att gälla i en av Finlands främsta städer, Viborg. Den andra hade 

icke något bestämbart giltighetsområde, får väl snarast anses göra 

anspråk på att gälla riket i sin helhet, men den var utgiven av 

Finlands mångårige hövding, marsken och tidtals konungen Karl 

Knutsson, och den representeras av två handskrifter, som sä¬ 

kerligen båda skrivits i Finland, liksom den ena länge varit i bruk 

i trakten av Åbo. I brist på bättre festgåva var det ju lockande 

att få till Åbo Akademis öppnande utge dessa texter. 

Under utarbetningen här har jag haft tillfälle direkt begagna de 

nio viktigaste handskrifterna: VibD a—d; VibS a och b, samt Ga. 

Ka, och Kb. Rörande mera allmänna uppgifter om de övriga har 

jag måst lita på mina anteckningar, vilka dock i viktigare fall 

kontrollerats av välvilliga hjälpare: Bibliotekarien O. Wiesel- 

gren, Arkivarierna L. M. Bååth och H. Brulin samt Lektor 

A. Lindhs^en i Stockholm, Bibliotekarien Kr. Kålund i Köben- 

havn, Doc. E. Neuman och Fil. Mag. F. Tydén i Uppsala samt 

Lektor N. Bure i Karlstad. Till alla dessa bringar jag också 

mitt varmt kända tack, liksom ock till de arkiv- och biblio- 

teksmän i Göteborg, Stockholm, Uppsala, KrisLiania och Köpen¬ 

hamn, som tillmötesgått mina önskningar i lånefrågorna och 

haft besväret med lånens expedierande. 

Nat. Beckman. 
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inledning. 

Öfver gårdsrätterna har skrivits en litteratur, som med goda 

skäl åtnjuter ett klassiskt anseende. Redan Kofod Akchers 
artikel »Om vore gamle Gaardsretter » i Samlede juridiske Skrifter 

IP) var för sin tid ett obetingat klassiskt arbete. Och Maurers 
till Uppsala Universitets jubelfest (1877) utgifna »Das älteste 

Hofrecht des Nordens» tillfredsställer i ännu högre grad den se¬ 

nare tidens ansenligt stegrade krav. 

Men detta till trots är det mycket vanskligt, ja. i många fall 

omöjligt att med nu föreliggande hjälpmedel bilda sig en riktig 

uppfattning av de i måi^a avseenden intressanta urkundernas in¬ 

nehåll och förhållande till varandra. Saken är den, att båda 

de förtjänta författarna ha haft alldeles för litet material att röra 

sig med. Kofod Ancher har visserligen under en resa gjort 

anteckningar och sett i allt ett femtiotal handskrifter. Men en 

var, som känner till dylikt arbete, vet, att man ingalunda vid 

första genomgången av en text, som har så många paralleller, kan 

ha klart för sig, vad som i varje särskilt fall bör observeras. 

Och Maurer har icke haft tillgång till andra källor än dels Ko¬ 
fod Akcuers uppgifter, dels de få, som lämnats i Klemhings 
upplagor av de svenska texterna*) och Kolderup-Rosen- 
viNGES*) av de danska, dels slutligen Schlyters som alltid yt¬ 

terst pålitliga men dock i detta fall allt för knapphändiga upp¬ 

lysningar i hans beskrivningar öfver de laghandskrifter, som 

jämte sitt egentliga huvudinnehåll upptagit någon gårdsrätts- 

handskrift. 

Av upplagorna torde Klemmings få anses pålitlig i återgivan¬ 

det av de valda handskrifterna, men någon egentlig textkritik har 

M S. 555, ff., tidigare i »Daosk Lovhistorie* II. 275 ff. 
*) Småstjcken på fomsvenska, s. 53 ff. ^ Gamle danske Love 5 s. 23 ff. 
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6 NAT. BECKMAN 

ej utövats. Kolderup-Rosenvinge använder endast Köpen- 

hamnska handskrifter och tyckes ha felaktigt upplöst vanliga 

förkortningar. Realkritik försöker ingendera. 

Svårigheterna ha särskilt gjort sig gällande vid den samman¬ 

ställning, som Geete lämnat i »Fornsvensk bibliografi». Geete 

har icke ansett sig kunna genomgå alla handskrifter, han har då 

icke ansett det lönande att undersöka ens dem, som varit honom 

lättast tillgängliga, de stockholmska; han har därför kommit 

att pa det nu berörda området lämna oriktiga eller onöj aktiga upp¬ 

gifter till ett antal, som säkerligen icke har någon den ringaste 

motsvarighet inom något annat område av hans förträffliga arbete. 

Några ord torde därför till en början böra sägas om gårdsrät¬ 

terna i det hela, innan vi gå öfver till de speciella redaktioner, som 

vi liär nedan återgiva i tryck. 

1. Magnus Erikssons Gårdsrätt. 

Oni vi bortse från det lilla och ålderdomliga fragment, som 

Mauker publicerat i »Germina» 24, så ha vi först att göra med 

M^nus Erikssons gårdsrätt. Denna skulle enligt Geete vara 

representerad av ett högst betydande antal handskrifter, c. 25 

stycken. Emellertid är förhållandet ett helt annat. J ag känner 

af denna GR blott följande handskrifter, alla unga (1400-talet): 

Ma=^Cod. Ups. B 20 (=Mell;27; VGL: K. Geetes Cod. B.; c. 

1425). Ej använd av Klemming. 

Mb^Cod. Link. J 76 (—Meli,:63: VGEN. Geetes Cod. I) 

Klemmings textkodex för Red. B. (c, 1475), Citat till Mb i 

<1etta arbete avse Klemmings Red. B. 

Som man finner, representera dessa båda en västgötsk texttra- 

ditiou. De övriga representera snarast en uppländsk sådan. De 

äro; 

Mc — CvJ. Holm., j. d. Kalmar (=Mell;34: UL:P)- Icke känd 

för Geete och Klemming men i flere punkter bättre än följ. 

Om handskriften se SOlTff) 106 ff. GR finnes här inryckt i 

lagen, efter konungabalken. (c. 1450). 

M B::cknun\ Studier i outgi\*Da fsv. haudskrifter. Stockholm Svenska 

Foniskriftssällskapets sauditigar. 
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TVÄ FINLÄNDSKA GÄRDSRÄTTSREDAKTIONER 7 

Md—Cod. Holm B2 {=Mell:57; ST:23:UL:25). Geetes Cod. 

H; Kleminings huv'udtext för red. A. (c. 1475). 

Bada de här nämnda texterna äro nära släkt, vilket gäller 

äveii resp. handskrifters texter af landslagen. Båda representera, 

som jag framhållit, närmast en uppländsk texttradition, och båda 

lia varit i bruk i Finland; se SOUH, s. 54^), 107. Citat till Md 

i detta arbete avse Klemmings Red. A. 

Till samma grupp hör: 

Me=Cod. Skokl. 142 i 4:0 (St.:i5). Geetes Cod. K; Klemmings 

varianthandskrift till Red. A. (c. 1475). 

Handskrifternas släktskapsförhållanden och samtidigt förhål¬ 

landet mellan min och Klemmings textuppfattning framgår av 

nedanstående diagram, där ordningsföljden mellan grupperna be¬ 

tecknar min uppfattning av deras värde och Klemmings stora 

bokstäver »A», »B» beteckna hans »redaktioner*, mina små bok- 

stiiver de dit hörande liandskrifterna. 

Arketyp 

»B'> »A» 

a b c d e 

Som syues av ordningen, har jag ansett mig böra rätt avsevärt 

avvika från föregångarna. Red. B. är otvivelaktigt den bättre, 

av de två, och bland handskrifterna i vardera gruppen är den 

bästa den, som icke varit föregående utgivare bekant. Jagskall 

med få ord söka styrka dessa påståenden. Först finner man i 

Klemmings text, att innehållsförteckningen till Red.»A* har varit 

defekt. Den för utgivaren kända varianthandskriften saknar 

innehållsförteckning. Mc skulle ha satt honom i stånd att läm¬ 

na en åtminstone i det närmaste fullständig och felfri innehålls¬ 

förteckning.*) I flock VII står pluralen hwilka manna, åt¬ 

följt av pron. han. Mc har på båda ställena singularis. 

Flock VIII har den uppseendeväckande bestämmelsen, att 

en straffad skall ligga ena sju nätter i tornet — en över¬ 

raskande tidig uppenbarelse av ensamhetsfängelserna. Mc 

Det a. st. tryckta brevet finnes efter annan handskrift förut tryck t hos H au- 

sf:h, Registrum ecclesis Aboensis (Svartboken) under nr 723. 

Fl. VI hat i ianehällsförteckuingeti titeln; Nu um thyuffnaJh, 
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8 NAT. BECKMAN 

har / d.v.s. prepositionen ♦, vilket någon avskrivare miss¬ 

förstått och läst som en siffra. Slutligen möter i fl. 12 det 

ur äldre lagspråk välbekanta fo/» j för Övriga handskrifters rop. 

Vad beträffar skillnaden mellan Klemmings båda redaktioner, 

så framgår även vid en mycket ytlig granskning, att den västgöt¬ 

ska redaktionen har riktig text på ett par ställen, där den upp¬ 

ländska har meningsstörande fel. Ställena äro följande: 

I flock XI skall enl. «A» den exekutiva apparaten sättas i 

gång blott för det krav framställes; enl. »B» (liksom Kt 

fordras, att skulden är erkänd. 

I flock XII, slutet står i »A*: vm han vardher gripin a jerske 

gerningh ok vithes tkz hanum. »B», har här: Vm han wardher taken 

wit ferska gerningh. Uardher han ey takin widher oc witis thz 

konum. Fåt^ligen är det senare det rätta. Om någon var 

tagen på bar gärning, då behövde man ej vita: då var enligt 

ganimal rättsuppfattning saken notorisk och all bevisning över¬ 

flödig. Vi ha tydligen blott ett alldeles klart avskrivarefel i 

de uppländska handskrifterna. Läsarten i »B» stödes även av 

det hos Maurer i Germania 24 publicerade gamla fragmentet. 

Alldeles meningslös är texten i »A» i flock XIIII. Enligt denna 

skall den skyldige ha konungens ovänskap ee nuedhan thessa ger- 

ninga scriffwadha årw, så länge handlingarna i målet äro bevarade 

(!). säkerligen den orimligaste bestämmelse om ett straffs varak¬ 

tighet, som är tänkbar, då straffet är konungens ovänskap. Ty 

handlingarna kunna ju bli bevarade tusen år efter konungens död. 

liksom de kunna bli förstörda långt innan konungens vrede hun¬ 

nit lägga sig. »B* har saken rimligt. Här börjar en ny flock, som 

handlar Vm thessa gerninga nu scrifuadha äru, och som meddelar 

processrättsliga regler för förfarandet vid utdömandet av de 

straff, som stipuleras i föregående avdelningar. 

Slutligen finna vi i »A * ett hapax legomenon, i det ingicelde, som 

annars betyder 'inkomster’, 11. 14 och 15 måste betyda 'de som av 

någon uppbära inkomst el. lön, de, som äro i någons tjänst, hushåll, 

hird, hov' (Söderwall). Om man anlägger den allra mest elementä¬ 

ra textkritik på dessa ställen, så finner man, att det i »B * mötande 

engasin måste vara det rätta. Tänka vi oss dess svenska form 

ingesinde skriven med ett långt s och vidare i någon handskrift 

med ett genom nötning blekt i 4- förkortningstecken, så är ett 
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TVÄ FINLÄNDSKA GÅRDSRÄTTSREDAKTIONER 9 

iiigelde ytterst lätt förklarat. Att på så svj^å grunder konstituera 

en ordbetydelse är så mycket mindre tillåtligt, som vi av Birgit¬ 

tas avtografiska uppteckningar se, att ordet engasin varit i bruk i 

kretsar, som stått Magnus Eriksson nära^). Men så tillkommer så¬ 

som det avgörande, att Mc har läsarten ingesinne. Då vi kasta 

en blick på vår stamtavla, finna vi nu, att läsarten ingesinne är 

företrädd inom båda de konkurrerande handskriftstraditionerna. 

Även om den icke hade sitt stora företräde ur innehållssynpunkt, 

gåve denna omständighet den anspråk på att föredragas. Icke 

fullt lika klart är förhållandet med räth i fl. 15, som motsvaras av 

roto i Mc och utan i »B Ma och M b). Men fo/om förklarar till¬ 

fredsställande både läsarten räth och läsarten utan, vilket ju är 

ett skäl att föredraga den. Hadorphs text stämmer med Mc. 

Den hos Hadorph och i Mc förekommande läsarten ingesinne eller 

rothom måste sålunda fastställas som den rätta.*) 

Vi skola längre fram ånyo få tillfälle antyda, att Kleuuings 

något okritiska textbehandlii^ menligt inverkat på vårt förträff¬ 

liga fornsvenska lexikons uppgifter. I detta sammanhang måste 

vi avstå från den rätt lockande och ingalunda svåra uppgiften att 

lämna en text, som skulle visa, att Magnus Erikssons GR existerar 

blott i en redaktion, låt vara, att denna blivit något mer korrum¬ 

perad i Uppland än i Västergötland. 

11. Margaretas och Eriks av Pommern Qårdsrfltt. 
• ^ 

Ända sedan Hadorphs dagar har man plägat tala om Marga¬ 

retas och Eriks gårdsrätter som två olika saker. Skillnaden har 

dock framhållits vara ringa, i det den egentligen bestått i att i 

den ena redaktionen Margareta uttryckligen nämnts dels i be- 

Ordet förekommer äTen i anaat sammanhang i K, ävensom i O: sc 

varianterna i Vib 5. 

Maorsb a. arb. s. 33. förklarar den rimligare läsarten hos Hadobph 

genom en godtycklig emendation. Det är dock knappast si visst» som Maubbb 

och före honom Kotod Akcheb antaga, att Hadorphs tester kunna 

identifieras med bestämda handskrifter. Ofta äro olika handskrifter i text hän* 

seende varandra sä lika. att man i detta avseende blir ganska tveksam. I fö* 

rriiggande fall är det uppenbart, att Hadobph haft för sig tvä handskrifter; 

ban anför som huvudläsart rothont, som variant rdth. 
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10 NAT. BECKMAN 

kräftelseformeln (ingress eller slut), dels också i själva titeln (stund¬ 

om indirekt »vår furstinna» o. d.), vartill då kommer som reell 

skillnad, att den sista flocken (23) i Eriks GR skulle vara av Erik in¬ 
förd. Denna flock utgör, som bekant, en komplettering till en 

avdelning i den förut meddelade rätten. Denna har i fl. 18 läm¬ 

nat föreskrifter för det fall, att någon försummar fullgöra sin 

vakttjänst. I 23 lämnas nu ett kompletterande stadgande för 

det specialfallet, att försummelsen tillkommit under den förmil¬ 

drande omständighet, att den vaktskyldige blott kommit för sent 

hem och funnit porten stängd.*) Att ett sådant tillägg vid någon 

tidpunkt kom till stånd, är ju icke i minsta mån otroligt. Men att 

det skulle särskilt ha tillkommit vid Eriks trontillträde och så¬ 

lunda kommit att skilja hans rätt från Margaretas, är alls icke be- 
visligt. 

Ser man nu efter i Klemmings uppl^a, så finner man genast, 

att den ifrågavarande flocken, fl. 23, med all önsklig tydlighet 

markeras som ett skrivartillägg. Den uppt^es efter avslutningen, 

som i denna text innehåller bekräftelseformeln. Välja vi en hand¬ 

skrift, som har innehållsförteckning och medtager fl. 23, så finna 

vi, jag skulle tro i samtliga fall, att innehållsförteckningen helt och 

hållet tiger med fl. 23. Huruvida Konung Erik verkligen före¬ 

skrivit, att fl. 23 skulle gälla vid hans och hans herrars hov, skall 

jag lämna osagt. Han har i varje fall icke bestämt, att en ny GR 

skulle utgå med hans namn och den antydda befängda anord¬ 

ningen av texten. Tilläggets logiska plats hade varit efter fl. 

18. Vi skola nedan redogöra för en texttyp, vars ursprung vi 

skola hänföra till Uppsala, och som bland andra egenskaper har 

tillägget av fl. 23. Innan vi det göra, skola vi något beröra frå¬ 

gan om Margaretas namn i handskrifterna. 

Med den ovan och nedan behandlade Uppsalatexten (C^, är en 

annan text, som vi t.v. vilja kalla V, synnerligen nära befryndad. 

Va = Cod. Ups. B 2j (St:S). Icke behandlad av någon ut¬ 

givare eller bibliograf. Handskriften är huvudrepresentant för 

stadslagens »texttyp Västerås», vilket om GR-textens hemort 

ger en antydan, som vi dristat låta bestämma vår namngiv- 

niiig. (c. 1475). 

Kofod Anohb& läser felaktigt »avlöst» för »avläst» och missförstår 

däriur ötadgandet. 
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TVÅ FINLÄNDSKA GÅRDSRÄTTSRKDAKTIONliR II 

Vb = Cod. Holm. Rålamb 14 (St:22; MELI«:6o; Ul,:29). 

Denna upptj^es i Gebtes förteckning som Cod. H av Eriks 

OR. Den betraktas emellertid av honom i en följande mening 

som bäraren av Margaretas GR. (c. 1475)- 

Vc = Cod. Holm. B 21 (KrIX:33; UL:63). Denna praktfullt 

bundna handskrift stämmer i avseende på sin kyrkbalk med 

4e handskrifter, som varit i bruk i Stockholm och Arboga. Den 

skiljer sig från sina textfränder genom att beteckna Erik sonf 

OR:s upphovsman, (c. 1550). 

Vd = Cod. Holm. B 2y (KrLL:39). Denna handskrift, som 

Kofod Ancher fäst en viss uppmärksamhet vid, är ung och 

upptages egentligen för att förebygga, att följande forskare skulle 

råka ut för det nära liggande misstaget att antaga den såsom av 

förbiseende inkommen i stället för den lika signerade Uppsalahand- 

skrfiten, Va. 

K-texten karakteriseras som en obetydligt avvikande variant 

till tZ-texten, och den skiljer sig från denna egentligen blott i föl¬ 

jande punkter. Bekräftelsen står i början i V, i slutet i Rät¬ 

ten tillskrives i allmänhet Margareta, dock, som vi nämnde, i Te 

Erik. Fl. 23 saknas. I fl. 7 förbjuder V. tydligen felaktigt, att 

spela med sina hajuor, där U har riktigare hoesta. Då register 

finnes, har detta (alltid?) riktig text. Däremot har den i fl. ii(s. 

•65, r 7 hos Klemming) tydligen riktigt far ey borghan*), där 

U (utom Ue) icke ger mening. I fl. 18 har den hald vardh ella 

vaku, vilket visar, att vi ha två koordinerade synonymer. 

■SöDERWALE har rimligt nog i U läst ett korapositum vardh- 

hald.^) Anmärkas kan, att Margaretas titulatur icke är den, 

lion själv brukar använda. 

Av det sagda torde framgå, att vi icke ha skäl upptaga Mar- 

•garetas GR som en särskild rätt. En handskriftsgrupp har fått in 

hennes namn, stort mer betyder icke saken. Vi kanske blott böra 

tillägga, att vi som 

Vx kunna beteckna den danska (eller daniserande) text, som 

ScHRÖDER utgivit under titeln »Reginae Margaret» Jus aulicum 

Då bekräitcls^fotmeln »Detta är den rätt* tydligen är lånad från inled¬ 

ningen i Vib^ är V:s ordning riktigare. 

*) Så även danska terter, KoLdBRUT-Rosbnmnge. s. 31, r. i nicd iiot 81. 

3å nppfattaa saken redan i Ka, 
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12 XAT. BECKMAX 

Svecanum danice». Ups. 1842.*) K-gruppens väsentliga karakte¬ 

ristika återfinnas också i den text, som under namn av Margaretas 

Gårdsrätt publicerats av Hadorph. 

Innan vi övergå till U, som vi av praktiska skäl behandla som 

huvudtext, kunna vi nämnda ännu en redaktion, som står L' och 

V nära. Vi kalla den 

Vy. och den representeras i mina samlingar blott av Cod. Holm. 

Bi*.) Denna handskrift, vars text av ÖGD (I) Mell (74) och St (35), 

närmast tyder på härkomst från Östergötland, anför Erik som GR;s 

upphovsman. Dess text har huvudsakligen intresse i fl. 11. Där 

låter U honom beteckna både borgenär ocli gäldenär, vilket är 

störande i så nära sammanhang. Vx har på senare stället hinom. 

vilket ger god mening och stämmer n:ed M och de nedan behand¬ 

lade Vib S och K, av vilka den senare dock har det förtydigade 

them andra.*) 

Vi kunna nu övergå till den text. som vi av praktiska skäl be¬ 

trakta som huvudtext och kalla JJ (= Uppsalatexten). Skälen 

för vår beteckning äro följande; I SOUH har visats, att åtskilliga 

handskrifter både av St och MELL kunna sammanfattas under ru¬ 

briken »texttyp Uppsala*. Hållpunkter för denna teori äro 

flere. Med avseende på landslagen har framhållits, att de ifråga¬ 

varande handskrifterna äga tydlig släktskap med den av Upp- 

salakaniken Ragvald Ingemundsson verkställda latinska över¬ 

sättningen. Med avseende på St ligger beviset i Konung Eriks 

brev av d. 19 aug. 1403, enligt vilket Viborg fick rätt att bruka 

stadslag efter lydelsen i Uppsala stadsbok. Visserligen ha både 

Uppsalaboken och Viborgsboken gått förlorade, men av den se¬ 

nare torde vi ha en avskrift (eller avskrifts avskrift) i Cod. Holm. 

B 47 {Hb), som bevisligen hört liemma just i Viborg och vars 

påfallande textfrändskap t. ex. med Arboga lagbok genom var 

teori får en vacker förklaring. 

Ett misstag av Gbbtb måste hår rättas. har icke utgivits av Koron 

Anchbr i haos »Samlade juridiske AthoudHuger» och drssa äro icke till nå¬ 

gon del identiska med • Danske Oaardsretter* u^autlc Danske T«ovc 31. vilkj 

äro ntgivna av Kol der up-Rosen vinok och hcUcr icke inuehulla T.r. 

•) Jfr. SOUH 204 ff. 

Mknande förh«illanden i danska texter, sc Kolderup-Rosenvinge s. t 

2 med not 43. 
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TVÅ FINLÄNDSKA GÅRDSRÄTTSREDAKTIONER I3 

Ett mera rättshistoriskt bevis kan nu läggas till det anförda. 

IJet har länge varit känt, att vissa handskrifter av både landslag 

och stadslag i avseende i)å arvsförhållanden (representationsrätt) 

infört föreskrifter, som avvika från resp. l^ars huvudtext men 

stämt med upplandslagen. En av mig i Hist. Tidskr. 1917 

gjord sammanställning visar, att de handskrifter, som ha den 

nämnda egenheten, till mycket stor del äro desamma, som jag 

hänfört till texttyp Uppsala, eller, ora detta icke gäller, på andra 

grunder måste lokalisera.s till övre Sverige. 

Av det anförda framgår, att i Uppsala funnits någon institution 

för framställande av laghandskrifter och att dennas ledning följt 

bestämda principer med avseende på textgestaltningen. Den har 

spritt en text, som den, med skäl eller ej, ansett för riktig och god*). 

Nu innehåller emellertid ett avsevärdt antal av de kodices, som vi 

hänföra till texttyp Uppsala, också handskrifter av GR, och vi 

kunna sålunda med goda skäl antaga, att denna text varit gillad 

inom Uppsalaofficinen, vadan vi bekvämligen kalla den uppsala- 

texten, U. Det är denna, som Klemming publicerat. 

Texten U är mycket spridd, och vi upptaga här blott någ^a av 

de viktigare handskrifterna. Over dessas inbördes förhållande ha 

vi icke haft tillfälle verkställa mer omfattande undersökningar. 

Även ordningen måste bli tämligen provisorisk. 

Ua = Cod. Holm, f. d. Arboga rådhus; Gbetb Cod. C. (=St:L: 

av mig kallad Arboga lagbok). Handskriften innehåller en av 

Schlyter icke beg^nad handskrift av UL:s kyrkobalk, nära be¬ 

släktad med den, som varit i bruk i Stockholm. Dess språk tyder 

på härstamning från Uppland. Stadslagens text är av typ 

Uppsala. Se närmare SOUH 35 ff. (c. 1450, kanske något tidi¬ 

gare). 

Vb = Cod. Holm B 4y {=St:M; Ul:33; Gebte Cod. C av Magnus 

Krikssons GR). Handskriften härrör från Viborg och är i alla 

sina delar utom möjligen kyrkobalken en nära textfrände till 

Ua. Se vidare SOUH 43 ff. (c. 1450). 

Uc = Cod. Holm. B 23 (KrLU:C; UUR: Gebte Cod. D) Hand- 

1) Det ken erinras om att Bjarkoarätten, fl. 7 talarom »biskopens lagbok» 

sasom innehållande en auktoritativ text. Skulle traditionen ha behållit sig, så 

att vår institution varit ärkestolent 
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skriften har hört hemma i Stockholm, se vidare SOUH 125 ff. 

(c. 1450).') 
Ud = Cod. Ups. B 9 (MEI.Iv:3i: UL:0; Geete Cod. A). Hand¬ 

skriftens ställning framgår bäst därav, att den i MELE är ytterst 

nära befryndad med originalet till Ragvaed IkgEMUNdssons 

översättning. En del anteckningar i densamma tyda på att den i 

senare tid varit i användning i trakten av Uppsala, (c. 1450). 

Ue s= Cod. Karlstad {MELL-37: St:I; Geete Cod. E. av Magnus 

Erikssons GR). Stacklagen har här texttyp Stockholm. Lands- 

l^en har i likhet med en del andra handskrifter ett tillägg ur 

Upplandslagen. Handen synes identisk med den, som skrivit 

kyrkobalken i Arvid Trolles lagbok {= UL: 32: Holm. B 4, 

om vilken se SOUH 190 ff.) Dess språk är i varje fall ett c-mål, 

snarlikt dennas, en dialekt, som väl, trots handskriftens 

nuvarande förvaringsort, snarare är östgötska än värmländska. 

På användning någonstädes i Bergslagen tyder den av yi^e 

hand inskri\^na stac^an ai^ående malmberg av 1485. GR har 

här titeln Slotz oc garzratter alldeles som i det nedan behandlade 

Stcxikholmsbrevet av 1428. Den har i fl. ii det riktiga cy*). I fl. 

4 har den aktiv inf. stinga enligt det gamla språkbruket, (c. 1450). 

XJf = Cod. Skokloster (MELLSo; UL:24). Handskriften har i 

MELL texttyp Uppsala, och den visar sin uppländska hemort 

genom att upptaga Skogsstadgan för Trögd {Tryckt i »Småstyc- 

ken på fornsvenska», s. 69 ff.; »Medeltidens dikter (x:h rim» s. 

175 f.). Texten i UL stämmer nära med Ud ovan. Det är 

denna unga handskrift, som av Klemming lagts till grund för 

hans edition, (c. 1475). 

Ug — Cod. Hafn, Ny Kgl Sami. 2233 (= MELL:53; UL:22> 

Texten i MELL tillhör texttyp Uppsala. I UL liknar den Ud 

ovan. (Av samma hand som Uf). 

Uh = Cod. Holm. /. d. Livijn (KrLL:B: c. 1450). 

Ut ~ Cod. AM 46 i 4:0 (= MELL52: UL:2i). Texten i UL och 

MELL står nära Ud ovan, i GR nära Uh. (c. 1475). 
Uk = Cod. Holm. B 46 {St;20). Stadsl^en är här av Söderkti- 

pingstyp (c. 1475). 

Avcs B23 bar under någon del av sin tillvaro begagnats i Finland. I>en 

har en (svårlast) gränsbeskrivning med finska namn. 

’) Kleitmiko s. 65, r 7. 
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Ul = Cod. Holm f. d. Brokind (Mell:64). Handskriften insätter 

i MELL stundom ordet östgötsk för uppländsk. Den har väl 

varit skriven för någon östgöte. GR är av vanlig Uppsalatyp men 

defekt. Den har titeln Borgara ratther, som eljest möter i den 

norska texten, (c. 1475). 

Vm — Cod. Ups B 5 (KrI,I,:L: UL:3o). Upplandslagen 

stämmer med Ud ovan. (c. 1450). 

Då vi icke äro i tillfälle att utgiva en ny kritisk text av C/-typen. 

torde det icke vara nödvändigt att eftersträva fullständighet i a\'- 

seende på uppräknandet av de synnerligen talrika handskrifter, 

som innehålla den. Bortsett från de enstaka rättelser, vi förut 

omnämnt, torde Klemmings edition få anses riktigt återgiva Upp- 

salatexten. Som vi redan omnämnt, använda vi denna som hu¬ 

vudtext, och lägga den till grund för jämförelser med de övri¬ 

ga, detta av det dubbla skälet, att det är den i tr>'ck lättast till¬ 

gängliga och den i handskrifter mest spridda av de svenska text¬ 

typerna. 

En egendomlig ställning intager den texttyp, som vi vilja kalla 

G. Den utmärker sig därigenom, att den saknar V 16—17, vil¬ 

ket, såsom vi snart skola visa. åtminstone med avseende på U 

17 är oursprungligt. Vidare har den i fl. C7 // ett bestämt fel, 

en lakun, som förstör meningen. För U:s tha hans dagh kombir at 

han scal honom betala Bethalar han honom ey a thöm dagh tha scal 

foghotin ellir gardzmastarin honom dagh gifua swa langa» til at 

beredha som honom cer möghelikt ai beredha oc honom (bättre 

läsart hinom) är qwamelikt sina påninga fa har G: tha hans 

dagher komber tha scal han hanom bittala som honom ar möghelighit 

at bittala oc beredha oc hinom etc. 

Som vi antytt, är nog G-texten i det hela en ourspruiiglig text, 

men den har nog därjämte ett par anmärkningsvärda förtjänster. 

Som en sådan måste vi beteckna, att den i slutet överensstämmer 

med den nedan behandlade Viborgstexten. Flertalet handskrif¬ 

ter ha en ologisk text \ U 22,\ det där lämnas processrättsliga fö¬ 

reskrifter, som avse även fall, för vilka redan i det föregående dy¬ 

lika lämnats. I G (och 1V6) lämnas nu nj^a föreskrifter uttryck¬ 

ligen blott för de fall, då det icke förut föreskrivits »med huru 

många» {mangom) målet skall värjas eller fällas. Det är rimligt 

nog, att detta är en ursprunglig lydelse, som gått förlorad där- 
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för, att vissa skrivare icke förstått den i det äldre språket förekom¬ 

mande men så småningom utdöende betydelsen 'huru många’ på 

det ensamma ordet mange. Med Vib överensstämmer vår text 

även däri, att den har två flockar angående horningh, så som saken 

verbalt överensstämmande betecknas i Ga och i Vib Da. I det 

hela torde man riktigt karakterisera G som en försämrad avläg¬ 

gare av Vib. Jag har icke ansett nödvändigt att belasta variant- 

aj>paraten i upplagan av Vib med anförande av alla C-handskrif- 

teriias avvikelser. Ett litet urval varianter av rättshistorisk 

eller ordhistorisk eller annan innebörd lämnas emellertid, sär¬ 

skilt ur Ga. 

G-texterna förtiga (genomgående?) Eriks namn. Möjligen 

har deras arketyp tillkommit under åren närmast efter 1434. då 

Eriks namn just icke stod i kurs. 

G texten förekommer i följ ande handskrifter: 

Ga = Cod. Holm. S56 (Mell:F; St:E; Södml.:C). Se för övrigt 

SOUH 154 ff. GR är icke av huvudhanden och dess lokalisering 

bestämmes alltså icke av huvudtexten, som synes vara skriven i 

Södermanland och använd bl. a. i Finland, (c. 1450). 

Gb = Cod. Holm. B 35 (= VGL:L; KrLL:I). Handskriften 

lokaliseras genom sin kyrkobalk och en del annat innehåll (Väster¬ 

götlands allmänningsskogar, Skara biskopskrönika. Skarastadgan) 

till Västergötland. 

Gc — Cod. Ups. B 67 (KrLE:i9). 

Gd = Cod. AM 49 i 4:0 (MELL:59; UL:34). I MELE nära text- 

frände till den västgötska Holm. B 6. 

Ge = Cod. Havn, Ny kgl Sami. 2234 (MELL-P; XJL:T). Texten 

av MEEE har östgötska interpolationer. 
Gf = Cod. Holm. Lag 43 (= MELE:56). Handskriften har märk¬ 

ligt nog en kyrkobalk, som tillhör Västmaimal^en. 

Gg = Cod. Holm. B 14 (MEEE:38; UL:35). Handskriften visar 

sig genom en av mig i Namn och Bygd behandlad ramsa över åar 

i Västergötland tillhöra detta landskap. Den har rätt avvikande 

text. 

Härtill lägga vi: 

Gx = Cod Ups. B 7. {= MELTv:35: UL: 31)- I Landsl^ och 

kyrkobalk är den textfrände till Mc ovan. Annat innehåll (Ska¬ 

rastadgan) hänvisar åt Västergötland. Texten till Uii är den- 
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samma som i G (och Vib), men släktskapsförhållandet i det hela 

är något oklart. Uiy medtages här. 

G-textens lokalisering kan icke ske med allt för stor säkerhet. 

(Vervägande indicier peka dock åt Götaland, vilket givit anled¬ 

ning till vår benämning. 

Ehuru vi redan behandlat ett synnerligen stort antal handskrif¬ 

ter, äro vi dock ännu icke färdiga med det källmaterial, som står 

till förfogande för fastställande av texten till Eriks GR. Något 

vid sidan av de stråkvägar, där man närmast tänker på att söka, 

finnas ytterligare källor. Äldst av dessa är kanske ett original- 

diplom av d. 20 aug. 1428, som förvaras i Riksarkivet.*) Det är 

utfärdat av en i2-mannanämnd, sammansatt i överenstämmelse 

med U21 för att döma i ett mål på grund av Uiy. Närvarande ha 

v'arit dels förutvarande hövitsmannen i Finland Klas Fleming, 

dels Hr Klas Ulf, riddare. Kärande är ingen mindre än Eriks 

bekante fogde i Stockholm (sedermera i Åbo) Hans Kröpelin. Sa¬ 

ken gäller den drakoniska bestämmelsen, att den, som klättrade 

upp på konungens fäste, hade förbrutit sitt liv. Då bestämmelsen 

å ena sidan genom sitt innehåll kunde anses misstänkt och saknas 

i en handskriftsgrupp (G), å andra sidan också förekommer i den 

norska uppteckningen av GR, så är det viktigt att på detta sätt 

få dess äkthet fastslagen. Den GR, som »lades fram» för nämn¬ 

den, måste anses ha haft en synnerligen autentisk text. GR kal¬ 

las här en gång slotz ok gaardzrcst (jfr ovan Ue). De i nämnden del- 

t^ande ha alla försett urkunden med sigill, vilka i somliga fall 

äro bevarade, i andra fall åtminstone representerade av kvarva¬ 

rande remsor med namn. Den i domen tillämpade flock 17 införes 

in extenso och lyder: hwilkin som stigh'r konungx gaardh hws aWr 

fasie*) centiggia wian aWr jnnan hawe forbrodit lijffnit. Brevet 

avtryckes vid slutet av detta arbete. 

Om vi sålunda här funnit GR-text i ett diplom, sa skola vi å 

andra sidan finna att viktiga bidr«^ till den svenska texten 

stå att finna i danska handskrifter. Härpå tyda förhållan- 

Brevet har citerats av REUTEROAHLKhist. s. 441, som emellertid genom 

att lämna mindre nöjaktiga uppgifter försvårat dess återfinnande. 

*) Denna lydelse återkommer ordagrant i K nedan. Då K är en sannolikt i 

Finland tillkommen redaktion, ha de ovan nämnda herrarnas finländ.ika förbin¬ 

delser textkritisk betydelse. 

Crteb. Hopk. Arsskf, XX V: i 
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den, som påpekats redan av Maurer men hittills icke blivit före¬ 
mål för närmare undersökning. På grund av uppgifter, som av 
Schlyter lämnats angående Holm. B 71 (= Skl.:i3) har Maurer 

framhållit, att vi äga en text, utfärdad för Viborg 1403. En på- 
t^lig släktskap med denna text visar den handskrift (»Cod. 
Växiö» = MEIvI,;i8), efter vilken jag i SOUH 219 f. avtryckt ett 
fr^ment av Eriks GR, utfärdat att gälla »särdeles i Viborg». Då 
Viborg nämnes i en dansk handskrift, tänker man naturligtvis 
närmast på det danska Viborg, och även för Småland är detta 
lika rimligt som det finländska. Men Maurer har framhållit, att 
detta till trots här måste syftas på Viborg i Finland. Här före¬ 
liggande GR är nämligen utfärdad av konung Erik och daterad d. 16 
aug. 1403. Vi äro sålunda blott tre dagar före det datum, då sam¬ 
me konung enligt ett här ovan anfört brev vistades i det finländska 
Viborg och sysslade med att ordna rättsförhållandena i denna 
stad, och fyra dagar efter den dag, då Tord Bonde erkände sig ha 
mottagit (det finländska) Viborg som län.*) 

Redan härav framgår, att vi i de danska handskrifterna ha en när¬ 
mast för Viborg i Finland avsedd dansk text, somviviljakallaFiåD. 
Åven språkliga indicier tyda åt samma håll. De närmast ifrågava¬ 
rande handskrifterna (och delvis andra) använda ett uttryck mal- 
sigheren, som från dansk synpunkt är ovanligt och påfallande. 
'Rättssak’ brukar i danskan icke betecknas med ordet mal utan 
med sag: sagseger är det ord, som vi skulle vänta och ofta i parallella 
texter finna. Mal är ju ett gott svenskt ord, men uppfattnii^en 
av malsaghande såsom bildat av mal och sighta är begränsad till 
ett mindre antal källor, av vilka de flesta äro finländska, liksom 
den äldsta finska översättningen av KrLL visar sig bygga på denna 
tolkning, som ligger till grund för dess term syynsanoja. Vi ha 
sålunda i VibD åtminstone en svecism, snarast rent av en finlan- 
dism, något som ju passar synnerligen väl i stycke till vår uppfatt¬ 
ning av textens förhistoria. Läsarten i 1/22 förklaras också 
synnerligen lätt ur en dansk skrivares oförmåga att förstå den 
svenska ackusativformen varn. 

Av VibD äga vi först följande handskrifter med datering: 
VibDa = Cod. Holm. B yi (SkL:i3). Redan Kofod Ancher 

*) Ncdaii s. 20 cUcrade diplom. 
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har märkt, att detta är en sytuierligen god liandskrift. Den hör 

också till de äldre, är enligt Schlyter skriven c. 1425. 

VibDb — Cod. Kristiania 488 i 4:0 {=:SkL:i3Vt). Detta är en 

systerhandskrift till föregående, i det icke blott huvudhanden 

utan även en annan hand är gemensam för båda. Denutmärkes 

av samma goda egenskaper. 

VibDc = Cod. Thott igyy. En ung pappershaiidskrift, som hu¬ 

vudsakligen har betydelse genom att visa, att vår textt)^) haft en 

viss utbredning i Danmark. {1500-t.) Den parafraserar starkt. 

VibDd = Cod. Uldall 8 i fol. En handskrift ay ungefär samma 

karaktär och ålder som föreg. 

Härtill kunna vi lägga 

VibDt = Cod. AM ly i 8vo. (I varianterna till Kolderup- 

Rosenvinges upplaga citerad under littera I). Denna text avvi¬ 

ker emellertid ganska mycket. Man kan icke utan en närmare 

undersökning, som för vårt syfte icke lönar mödan, avgöra, om 

vi ha att göra med en kompromisstext eller med en annan över¬ 

sättning av en närsläktad svensk text. Denna handskrift är skri¬ 

ven 1472. 

Sedan de danska texterna satt oss i stånd att bestämma Viborgs- 

textens allmänna utseende, bar det visat sig. att denna även är 

representerad i ett par svenska handskrifter. Vi kalla den sven¬ 

ska formen av Viborgstexten VibS. Den föreligger i två hand¬ 

skrifter: 

VibSa = Cod. Holm Lag 16 (Mell:i8). Behandlas av mig i 

SOUH under namn Cod. Växiö. Handskriftens huvuddel härrör 

från år 1388. Den är, såsom vår benämning antyder, skriven i 

Växiö. GR är emellertid av annan något yngre hand. säkerligen 

icke mycket yngre än GR:s originalhandskrift. Den är frag¬ 

mentarisk och av mig tryckt i SOUH s. 219 f. (c. 1425). 

VibSb = Cod. Ups. B 50 (MELL:T;St:G). Även här råder det 

egendomliga förhållandet, att handskriftens huvuddel är daterad 

till ett bestämt år och att GR är av annan något yngre hand. 

Landslagen härrör från 1411. Dess text är av den sydöstgötskt- 

småländska typen. Stadslagen är av Söderköpingstyp. (c. 1435?) 

Bland Viborgstextens egenheter må följande framhållas. Först 

skiljer den sig i början och slutet från de övriga genom diplomfor- 

nien. Den inledes med Vi Erik, under det de övriga samtliga ha 
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en rent berättande bekräftelseformel i tredje person, alltså en be¬ 

kräftelse, som blott hänför sig till skrivaren. Då det gäller att 

pröva våra handskrifters sålunda framträdande anspråk att ut¬ 

göra avskrifter, resp. avskrifters avskrifter, av originaldiplomet, 

komma ju vanliga diplomatiska synpunkter till användning. Man 

finner då till en början, att konungens titulatur i VibSa är alldeles 

densamma som i privilegiet för Viborg, blott med den enda a\'vi- 

kelse, att Viborgsprivilegiet nämner Sverige före Danmark, VibSa 

tvärtom. I VibDa och b ha vd alldeles samma titulatur, blött med 

den avvikelsen, att wendis ok götes samt titeln hertig i Pommern 

utelämnats, en tydligen av någon skrivares bekvämlighet dik¬ 

terad förkortning. Samma förklaring kunna vi väl tillämpa på 

slutet, där man saknar uppgift om sigill men i övrigt finner van¬ 

ligt formulär. En jämförelse med andra bevarade diplom visar, att 

Erik i många i Sverige utfärdade brev satt Danmark före Sverige, 

t.ex. de talrika i Åbo utfärdade diplomen nr 906 ff. Något egent¬ 

ligt skäl att misstänka textens äkthet synes icke i det nämnda 

föreligga. VibSb har ändrat början och uteslutit dateringen. 

Den förtiger alltså, liksom G och antagligen af samma skäl. 

Eriks namn. Jfr s. 16. 

Ett fel, som föreligger i de daterade Pfö-texterna, är av beskaf 

fenhet att vid första påseendet undergräva deras auktoritet. Året 

anges i slutorden såsom prenominaio anno, ehuru året förut al¬ 

drig omnämnts. En sådan blunder vill man ju i första hand till¬ 

skriva en opålitlig avskrivare. Emellertid visar sig samma fel i 

ett likaledes blott i avskrifter bevarat brev från samma ort och 

tid. Tord Bondes erkännande om mottagandet av förläningen på 

Viboigs slott.*) Sannolikt ha båda breven uppsatts av samme, i 

latin mindre kunnige skrivare. Felet blir alltså vid närmare pröv¬ 

ning ett starkt indicium för båda brevens äkthet. 

Beträffande själva innehållet står Vib tämligen nära U. 1 U 3 

har den det för Eriks GR nya tillägget om att rista fram till fing¬ 

rarna. Viktigaste skillnaden är den olika behandlingen av flocken 

om borningh, där Vib. har två flockar med samma inledningsord. 

Som vi förut nämnt, har denna flock influtit även i de svenska 

handskrifterna av typ G. 

Sv. Dipl. ny serie nr 375» cl. 12 ang. 140V 
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TVA 1'INLAN'DSKA GARDSRATTSREDAKTIONBK 21 

Angående rotenskap är avfattiiingen i Vib. vida kortare än i C’. 

Ga har först inne i texten den korta lydelsen i Vib men har 

som tillägg vid slutet den vidlyftigare ävfattningen i lji8. 

I U20 har Vib, såsom vi ovan påpekat, gemensamt med G en 

rimligare text än U såtillvida, som U lämnar föreskrift angående 

fall, vilka redan förut äro behandlade, medan Vib uttryckligen 

säger, att den lämnade föreskriften skall gälla fall, rörande vilka 

förtit intet är stadgat. 

Den egenheten, att danska handskrifter bevarat Viborgstex- 

ten, beror, såsom vi redan antytt och såsom Maurer tydligt fram¬ 

hållit, uppenbarligen på förväxling mellan de två likbcnämnda 

städerna. 

Om vi sålunda måhända kunna anse oss ha gjort troligt, att 

Vib är en äkta text, som äger en ännu bevarad äkta stadfästelse, 

så uppstår den frågan, om vi därav skola sluta, att övriga förelig¬ 

gande texter äro oäkta. Denna fråga tror jag bör besvaras ne¬ 

kande. 

Till en början erinrar jag om, att både landslagen och stadsla¬ 

gen föreligga i textredaktioner, vilka i ett viktigt avseende förete 

principiellt olika innehåll, och att en av dessa, enligt vad j^tror 

mig på annat håll ha visat, av konung Erik särskilt godkänts till 

bruk i Viborg just vid det besök, där han enligt våra handskrifter 

skall ha utfärdat sina bestämmelser om en GR för Viborg. Om 

nu konungen kunde tolerera, att väsentligen olika texter bru¬ 

kades av Landslagen och Stadsl^en, vilka dock icke blott 

genom de namn, en senare tid givit dem, utan ock genom hela sin 

natur göra anspråk på att vara allmängiltiga, så torde det ännu 

mindre ha mött svårighet att tolerera växlande lydelser av GR. 

vilken ju dock till sin natur var en polisförordning för ett antal 

orter, där krigsfolk dragits samman. 

Vi behöva således knappast betvivla de uppgifter, som lämnats 

av Messenius och Dalin, som det tyckes efter handskrifterna 

Holm. B87 och C87, att konung Erik även år 1400, resp. i de 

danska städerna Nyborg och Nyköping fastställt gårdsrätter. 

Vad särskilt beträffar den vida spridda l7-texten, torde denna 

med stor sannolikhet kunna antagas ha ägt en stadfästelse, som 

troligen varit äldre än Viborgstextens. I det ofta omtalade bre¬ 

vet av d. 10 aug. 1403 stadgas, att Viborg skulle lyda under 
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stadslag, sadaii denna förelåg i Uppsala stadsbok. Det är jn all¬ 

deles klart, att detta förutsätter, antingen att man omedelbart 

anskaffade eller att man*redan förut anskaffat en avskrift av Upp- 

salaboketi. Vår här ovan behandlade handskrift B 47 är, såsom 

vi ovan påpekat, med stor sannolikhet en avskrift av Vibor^s offi¬ 

ciella lagbok, och att staden under de få årtionden, som ligga mel¬ 

lan år 1403 och B 47:5 nedskrivning skulle ha behövt anskaffa tva 

sådana, är ju a priori mycket osannolikt. Men B 47 innehåller 

text U icke text Vib, vilket ju enklast förklaras så, att den tagna 

avskriften i Uppsala, vilken ju i både stadslagen och flertalet tillägg 

är en systerhandskrift till Arbogaboken, utan hänsyn till, eller sna¬ 

rare utan kännedom om, konung Eriks beslut angående Viborgs 

GR, helt enkelt avskrevs efter Uppsalaboken även i det parti, som 

innehöll GR. Den i många handskrifter mötande stadfästelsen 

Detta är den rått som kan mycket väl vara en förkortning av ett 

Vi Erik etc. vilja, all del skall vara veterligt, att delta år den rått som. 

— Vad beträffar de danska texterna, kunna de mycket väl här¬ 

stamma från år 1400. 

Beträffande det rättshistoriska förhållandet mellan Vib och de 

förut kända redaktionerna af Margaretas och Eriks GR må följande 

påjjekas. l U 20 föreligger en ny bestämmelse om upi)roTiska 

sammanslutningar, som icke har annan motsvarighet än ett par 

rader i Vib. Viktigare är skillnaden mellan lydelserna i t* //. 

Såsom redan Amira*) påvisat, föreligger i U ett stadgande, som 

återspeglar äldre tysk (hanseatisk) rätt, enligt vilken en insol- 

vent gäldenär hölls fången i borgenärens hus. Vib har här ett 

stadgande, som har sin källa i yngre tysk rätt, enligt hvil- 

ken gäldenären insattes i ett offentligt bysättningshäkte. 

I jämförelse med denna rättshistoriskt synnerligen vik¬ 

tiga skillnad äro- återstående olikheter av mindre betydelse. 

Tämligen formell är uppdelningen på .två flockar i Vib. 

Den första handlar om gäld, som beror ]>å inför fogden eller den 

samlade besättningen åtagen förbindelse, den andra om sådan, 

som ingåtts på annat satt. Men i sak bli bestämmelserna täm¬ 

ligen lika: så snart erkännande skett inför fogden eller besätt¬ 

ningen. inträda de rättsförhållanden, som eljest följt av avtalets 

* Nonltiiriiianisclic.s OMiualionciirccht I, s.158. 
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ingående inför offentligheten. I U (och Af) framhålles tydligt, 

att v'id utmätning lösöre skall tagas före fastighet. Detta för¬ 

bigås i Vib, vilket väl knappast är avsiktligt. Ur textkritisk 

synpunkt bör framhållas, att skillnaderna i allmänhet ej kunna 

bero på olika skrivares nycker; det är alldeles tydligt, att olika 

juridiska system, sannolikt anpassningar efter olika orters behov 

och förhållanden (t. ex tillgåi^ på lämpliga fängelselokaler), 

föreligga. 

Det torde vara lämpligt att vi uppställa ett släktregister för 

de något grundligare undersökta redaktionerna av Eriks och Mar¬ 

garetas (IR. Det skulle te sig ungefär så: 

Privatuppteckning (?) från sl. av 1300-talet. 

X V 

V U Vib. 

c; 

3. Karl Knutssons QArdsrätt. 

Maurer har satt i fråga, om det överhuvud funnes någon Karl 

Knutssons GR, om icke vad som så kallats, helt enkelt vore en 

avskrift av Eriks GR med en senare konungs namn insatt. Miss¬ 

tanken är synnerligen väl motiverad av förhållandena i hand- 

skriftstraditionen i det hela, men den torde icke dess mindre vara 

oriktig. En handskrift, som har den av Maurer antagna karak¬ 

tären, finnes faktiskt. Det är Cod. Holm. B 91, som innehåller 

en text, vars innehåll helt sammanfaller med l7-typen av Eriks 

GR, men som ger rätten namn efter Karl. Emellertid finnes det 

handskrifter, som äro av annan karaktär. De äro följande två: 

Ka = Cod. Holm. /. d. v. Engeström (Mell:42: SdmL:F). Hand¬ 

skriften upptages av Geete under Magnus Erikssons GR och be¬ 

handlas av mig under namnet Cod. Vikstad utförligt i SOUH.s. 

112 ff. Enligt vad där bevisats eller gjorts troligt, är den skriven 

år 1459 i Finland, snarast i Åbotrakten, av Olov Skrivare från 

Vikstad invid Uppsala. Originalet till landslagen har haft sörm¬ 

ländska anor. GR är troligen icke hämtad ur samma källa, då för 
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landslagen karakteristiska former malsighiande, eingin här er¬ 

sättas av andra maleghande, ingen. GR börjar bl. iii v. och föl¬ 

jes av ett i min föregående framställning icke nämnt brev rö¬ 

rande fisket i Finland.^) 

Vilken konung den här införda GR är att tillskriva, synes icke 

av handskriften själv, då denna nämner konung N. Det är av 

den följande vi få besked, och vi kunna såsom förklaring på ano¬ 

nymiteten nämna, att vår handskrift skrevs under en tid, då Karl 

befann sig i landsflykt, då Åbo slott innehades av hans bittre 

fiende, Krister Bengtsson Oxenstierna, ärkebiskopens bror, som 

skrev sig till Salstad (i Tensta socken) och kanske rent av var den 

i grannsocknen Vikstad födde Olov skrivares omedelbare princi¬ 

pal. Det var nu goda skäl för handen att utlämna namnet pa 

t^then hardhe, omildhtB oc ortPMhawiisa mannen konungh A'^r//.--) 

Kb = Cod. Skokloster 14^ i 4:0 {MELL:77; UL:39; St:38) Denna 

handskrift är år 1483 skriven av Gunnar Bagge efter Karl Knuts¬ 

sons eget exemplar. Vem Gunnar Bagge var, är mig okänt. Hans 

språk tyder på Finland genom sina spår av diftongen, ei {samuleydis 

malseygkande). vilken vid dessa tider i Finland gick närmare kultur¬ 

centra än i det egentliga Sverige, samt särskilt genom formen iidli 

‘dit'. Lands- och stadslag äro befryndade med de ovan nämnda, i 

Finland använda Mc och Md. — För parallellens hwar har Kb 

hwa‘, för minne: mindre, för sa .• su>a. 

Att förlagan till vår handskrift Kb tillhört konung K arl, kunde ju 

snarast sägas vara en instans mot antagandet, att vi hade för oss 

en särskild GR, utfärdad av honom. Med särskilt skäl kunde i 

detta fall gissas på att en servil skrivare satt in den kunglige be¬ 

ställarens namn. Vad som ger fog för mitt antagande, är 

textens märkliga beskaffenhet. Våra nu behandlade handskrifter 

förete en text, som med ett modernt uttryck kunde kallas kritisk 

eller åtminstone eklektisk. Den tar olika partier ur olika källor, och 

den tyckes ha haft tillgång till i det hela goda handskrifter av dc 

tidigare gårdsrätterna. I fl. VII har den ett äldre uttryck än både U 

och Vib. På tal om det hazardspel, som fått det egendomliga nami ct 

frimarknadh, har Eriks GR i båda dessa redaktioner verbet rijha. 

*) Jfr Kcgistnim Ecde.ue Aboensis (Svartbokeu) nr 337, Sv. Dipl. 1,659. 

*) SA betecknas Karl i Finlands ständers skrivelse av d. -*4 jiini I4>' 

Crön*bi.ai>. Nya källor s. 54 f. 
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vilket från början är en korruption av idha^). K har idhka, ett 

om större förstånd vittnande uttryck. Flock X återgår till Magnus 

GR och skiljer sig sålunda både från U och Vib. K har också det 

goda uttrycket them andra, svarande mot hinom i äldre och bättre 

texter för det dubbla honom i VibD och flertalet handskrifter av U. 

Få flere ställen vill det synas, som om danska redaktioner också 

förelegat, åtminstone saknas i till vår tid bevarade sv. handskrifter 

de ifrågavarande ställena. I det hela får man nog anse vår K- 

text för den bäst redigerade gårdsrättstext, som föreligger. Nå¬ 

got verkligt redaktionsfel ligger den knappast till last utom i fl. 

X, som lämnar föreskriften, att betalningsterminen skall be¬ 

stämmas uteslutande efter borgenärens bekvämlighet med åsido¬ 

sättande av gäldenärens, vilket väl icke är én avsiktlig skärpning 

av övriga redaktioners humanare bestämmelser utan helt enkelt 

ett förbiseende. En blunder är väl också föreskriften, att det 

man dobblar wm guld är ogillt. Stadgandet i denna form före¬ 

faller ganska meningslöst. Det får emellertid sin förklaring i 

C-texterna, där vi i stället läsa a gield [borghan). Med denna 

lydelse får stadgandet den innebörden, att spelskuld icke är 

rättsligt förpliktande, resp. blir ett med skärpt tydlighet gjort 

upprepande av ett förut intaget stadgande av denna innebörd. 

Att danska texter ha samma lydelse som K är icke bevi¬ 

sande; det kan bero antingen på liknande felläsning eller rent 

av på inflytande från någon svensk Jf-text.*) I det hela tyder 

textens beskaffenhet på att flere handskrifter använts, men an¬ 

vänts förståndigt. Dessa omständigheter tillsammans tyda på att 

vi ha en text, vars redaktör ägt bättre både yttre och inre förut 

sättningar än flertalet avskrivare, och då så är, så synes mig 

knappast något skäl finnas att mot Kb frånkänna Karl, resp. 

hans kansli (Dr Klas Ryting?), förtjänsten av textens tillkomst. 

Att fidha frimatknadh i senare tid varit språkbruk, trots det orimliga i att 

så beteckna, vad som skedde inomhus vid ett bord, framgår av Maurbrs undersök- 

ning i Germania 19. Jfr Kalkar, Ordb. under ftylUmatk^d. 

*) Jfr Amira, Nordgermanisches obligatiouenrecht, I: 233, enligt vilken även 

Stadsl^en frånkänner spelskulden rättsligt bindande karaktär. Amiras tolk¬ 

ning är dock icke utan språkliga svårigheter. 1 urgammal tid ansågo sig 

germanerna enligt Tacitus förpliktade att respektera spelskulden, även oin 

insatsen var den egna personliga friheten och om vinnaren endast motvilligt 

mottog den på spel vunne trälen (Germ. Kap. 24). 
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Xagot skäl att förtiga Karls namn fanns icke för Gunnar Bag¬ 

ge. Då denne skrev sin handskrift, hade Karl dött i purpurn, hans 

bok var enligt Gunnars egen beteckning konungh Karls book. i 

Gwdz wald (sr, och Åbo innehades av Karls ideelle arvtagare Sten 

Sture. 

Vi avtrycka nedan K*texten huvudsakligen efter Ka., men med 

vissa, i noterna särskilt betecknade tillägg och rättelser ur Kb. 

Ka företer en ortografisk egenhet, som vi med några ord 

måste beröra. Den har på icke så få ställen en tydlig d-typ. 

Den lilla cirkeln ovanför a-typen är ganska blek, ansenligt ble¬ 

kare än flertalet skriftdrag, men den är icke blekare än vissa 

andra diakritiska tecken, t. ex. över u. Då för övrigt spåren 

av senare händer i Olov Skrivares texter, äro mycket sällsynta, 

har jag efter upprepad prövning kommit till den uppfattningen, 

att d-typen bör tillskrivas honom och alltså upptagas i avtiy-c- 

ket.M 

Då Karls GR är på tal, bör kanske till förebyggande av alla 

missförstånd uttryckligen nämnas, att den är något annat än 

»Kung Karls artiklar», som snarast ha karaktären av tillägg till 

GR. Dessa artiklar finnas icke blott hos Hadorph utan även i en 

medeltidshandskiift Ups. B 5 samt i flere 1500-talshandskrifter 

av den grupp, som behandlas av Schlyter KrDL nr 58 ff. 

* * 

I textbehandlingen har jag sökt tillgodose samtidigt innehållets 

och språkets krav. Påtagliga fel ha rättats dels genom upptagande 

av läsarter ur andra handskrifter, dels genom enstaka konjektu- 

rer. Båda slagen av rättelser utmärkas dock tydligt genom in¬ 

sättande inom klämmer, varjämte huvudhandskriftens läsart 

meddelas i not till stället. Då i enstaka fall en kursiverad rättelse 

står utan not, betyder detta, att ett påtagligen uteglömt ord 

(bokstav) insatts av utgivaren. 

U])plösta förkortningar betecknas med kursiv stil. Därvid gö¬ 

ras dock två undantag. Den ojämförligt vanligaste förkortningen 

Att å-typen i enskilda fall var i bruk vid nu ifrågavarande tid. kan ses 

hos SCHi.YTKR KrLI.. s. XI(om Cod. Ups. B 5). Beträffande Danmark lämnas 

liknande upplysningar av Tiiorsex i Briks Själland.ske Ix)V .s. 15 f., jfr lextav- 

trycket s. I40 f 
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utg(>res UV det streck, som betecknar m eller «. Då niii nästan samt¬ 

liga fall ingen den ringaste tvekan kunnat råda, vare sig om vilket 

dera som avsetts, eller om nasalens behöriga plats i ordet, har 

jag för dessa fall låtit kursiveringen fara. Vidare har vid utgi¬ 

vandet av VibD kunnat användas två handskrifter av samme 

skrivare. I de fall, då en i huvudhandskriften mötande förkort¬ 

ning regelbundet motsvaras av därmed samstämnig, fullt utskriven 

form i varianthandskriften, har jag utan vidare insatt den 

senare. Förkortningstecken, som betyder vokal (oavgjort 

vilken) + r, återges i ändelser V; i stamstavelser har det 

ansetts lämpligare utsätta en konjekturerad vokal, naturligtvis 

med kursiv. För att ge överblick över den ibland rätt in¬ 

trasslade satsbyggnaden normaliseras interpunktion och bruket 

av stor bokstav. Frågan om d-typen i Ka har ovan berörts. 

I de parallellt tryckta danska och svenska texterna av Vih 

luir jag utom vanliga notsiffror använt asterisk*. Denna beteck¬ 

nar, att något särskilt intresse knyter sig till jämförelsen med mot¬ 

sidans text. För att i möjligaste mån underlätta uppsökandet av 

parallella ställen även i övriga texter ha i editionen av Vih in¬ 

förts marginalhänvisningar. Dessa anordnas så, att invid VibD 

införas hänvisningar till V (Klemmings avtr\-ck) och A'(mitt av¬ 

tryck), invid KfåS hänvisningar till M (Klemmings avtryck) och 

7>» (=Kolderup-Rosenvinges edition av danska gårdsrätten). 

Tvmellertid har Maurer visat, att den i Norges Gamle Love II, 144 

f. tryckta norska gårdsrättsuppteckningen (från tiden omkring 

1320) måste gå tillbaka på en svensk källa, som varit fullständi¬ 

gare än de svenska handskrifter, som gå under namnet Magnus 

Erikssons Gårdsrätt. I de fall, då så synts påkallat, upptages 

hänvisning även till denna text, N. Även ett par enstaka hän¬ 

visningar till Ribe Stadsrätt av 1269, R, ha ansetts böra medtagas. 
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Da ERIKS GÅRDSRÄTT AV 1403. DANSK TEXT. 

Gortz rjeth. 

Vii Erik meth gw^s nathe Danmarks, Swerigis, Norgis [Wenda: 

ok gothesy) koningh \pk hartug i Pomeren]'^-), velae ath thette skal 

allae vitherlichtb*) waerae, ath thaette er then raeth, som vii hawt* 

skicketh burgere ppa ware hws oc serdelis i Wiborgh*). 

Ui Om drap oc slagh. 

K I Hwilken man andher slaar i hyel*) och varther®) greben 

met ferskae gerningher, gywe sith liff forae. Worther 

han ey grepen*) veth ferska gerningher och witis thet 

hanem^, tha skal [howismandhen*] neffnae tolff mseii 

aff the besthae borgere wildhe; the skwUe hanem an- 

thin wernae ellers*) felde. Worther han feldher, mösthe'**) 

siith Hff. 

U2 Om styiigh. 

K 2 Hwggher man anner eller styngher, iniasthe sin handli 

forae eller vaeriae sik som forae sighs^^), om han ey wortlier 

fonghen veth ferskae gerningher. 

U3 Om pwsth. 

K 3 Siar man anner pwsth, ther ey gor blodh wtli efftlier. 

tlia skal knyff stynghes i gemen hand hans och rycka'-! 

fram tel fyngh’r*®) hans. 

U 4 Om s w e r t h o c knyff. 

K. 4 Hoo^*) som rykkar'®) knyff eller swerth ath androm 

medh wreth welliae, tha skal han styiigis genem*®) [haud]'^ 

sin eller waeriae sik met tolff men som forae er saktb. om 

han worther [ey]* grepen weth ferskae gerningher. 
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ERIKS GÅRDSRÄTT AV 1403. SVENSK TEXT. 

[Gai dzrset t’r'). 

[W]i Erik inz Gudz nadli, Danmargx. Swerikis, Norikis.Wendis oc Sa 
Gotes konungli oc haertogh i Pomeren, wiliom, at thz se allom man- 

nom witerliket, at thaetta aer thaen raetter, som wi s[Ä]ipath*) hafwm 

warom borgharom a husom aellas gardhom oc saerdelis i Wiborgh. 

Mi Ti]. Prim o*) Vm draap, slagh aellaes*) 

oq uaedhi ns ordh. 

Dn I fH]wilken man annan man*) sia i haeael oc wnrdh’r gri- 

Ri pin widh’r faerska gaerningh; [hafui forbrutit liif sitt*). 

[Nu kan thz witas^ honom, tha skal hofwidzmannen**) 

naempna tolff maeu [aff them baedsto borgharom*) [oc wil- 

dasto^®) oc owildogha; the sculu [honom]“) antiggia waeria 

slPr faella. Wardh‘r han faelder, miste liiff sitt. 

112 [2. Vm stiwngh]**). 

Dn 2 [H]ugg’r man annan saar‘*) aell'r sting'r, miste handh 

R 8 sina”), aella waeri sik, som for'*) sigx, win han ey wardh’r 

gripin**) widh faerska gaerningh. 

[3. Vm pust]“). 

M 3 [H]wa sum sia") annan man*) pust, [sua ath***) ey gaar 

Dn 3 blodh wth epter, tha skal kniiff stingas ginom'*) hans 

handh, oc rista*®) fram**) til fingra**). 

[4. V m k n i f f o c s w ae r d h]**). 

[H]wa**) som rykk’r kniiff aell’r swaerdh at athrom mz 

Du 4 wrez wilia, tha scal**) stiingas ginom [hans hand**) aella 

(R 15) waeri sik mz tolff mannom, som for aer sakt, wm han ey 

gripin wardh’r widh fjerska grerningh. 
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Da U 5 O in L"’ q w e d e n s]‘} o r d h. 

K 5 Kaller man andlier wtuke naffn: tywff [eller lywari:-) 

seller andher wquaedhens ordh: er han aff wappn, tha skal 

han saethes i torneth en maneth oc sedhe wan och brodli; 

er han hordrengh*) eller annen arbeydhis*) man, tha 

skal han i stok saetis sammeledh. Vithes thet lianum, 

vasriae sik meth sex burgere. 

U6 Om dobell. 

K 6 Enghin man skal doblae eller andher taffl lege, sidlien 

[howismannen]®) er metther och haffuer sakth gothe natli. 

Ho thet gor: er han aff wappn eller skytta, tha skal han i 

torneth ligghe en manet veth wan och brodh; er han 

sniaswen, tha skal han möste bwthen; er han hoidhreiigh^) 

eller annen arbeydis®) man. ligge i stocken eller i kisten 

om en maneth veth van och brodh. 

U7 Item om dobell. 

K 7 Engben skal syn wappn eller hestb borth dobls. Ho 

U 8 thet gor, waere wgUdh och standhe plikth, som forae er 

sakth. Enghen nio oc heysere*) doblse, en han hawer 

meth siik redhe til bordz. Item. Samse rseth er och oni 

U 9 alla’) [taffl]*) legh som om dobel. Enghen man maa*) fri- 

K 8 marketh hawe eller rydhe, thet hawe wi hordhelighe for- 

bwdhith. 

U 10 O ra m a n i n g h. 

K 9 Enghen man mo*®) annen om geldh eller skyld [w houis- 

lige]“) mane; ho thet gor^), standhe’*) samse raeth, som 

sakth er om [wquaedhens]’*) ordh. 

Om borningh. 

Borwer’*) en borgere aff annen, enthin kopp eller lan 

(U ii) och lower hanum for fogedhen eller burgere, [a<]* tha 

(K 10) hans dagh kommer, skal han betales: bethaler han han- 

num ey wppa then dagh, tha skal fogedhin hanem swa**^ 

leugae dagh gywa”) til at beredhe, som hanem’*) er moge- 

ligh ad’*) geldhe och hanwm* er qwemlikth sinaepenninghc 

at faa.ath han ey alenghe*®) bither efther sinae penninglie. 

WU han hanem ey tha geldhe, tha skal fogedhen oc thoo 

burgere tel vordhe nefndhe hans haffue at [vurdhe oc'-’' 

gore then rseth, som han aff burwede**). Item. Rrekker 
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M4 [5. V m oqwaedhins ordh]^). Sa 

1)11 6 TKJallar man annan otughit*) nampn; tiuif,®) liughara • 

öell'r annor*) oquadhis ordh: aer han [a wapn*), tha scal 

han saetias i torn*) een manadh oc aeta watn oc brodh; er 

han h[y]rdraeng'r’) aell’r annar aeruodhis man, tha scal 

han [saetias i stok samuledhis widh watn oc brodh**). 

Witis thz honom, waeri sik mz siaex borgharom. 

.M8 [6. Vm dobbil]!). 

Dn 10 [Bjet^in man scal dobbla*) aell'r nakra handa taffwel 

leka, sidhan hofwidzmannin aer [i saengh^*) oc haffu’r 

sakt godha naat. Hwa“) thz gor; aer han [aff wapn**) 

aeirr skN-tta, tha scal han i torne^®) lig[g*«]^*) en manadh Sb 

vidh vatn oc brodh; aer thz smaswen, tha skal han mista 

hudhena; aer han h>Tdraeng’r aeirr annar aerwodts man, 

ligge i stokkenom aell’r j kistonne vm en manadh vid 

vatn oc brodh. 

M 8 7. V m d u b b i 1. 

Da 10 Ii^n skal sin vapn £ell'r sina haesta bort dubbla. Hoo 

thz ger, vari ogilt oc stande plikt som for aer sakt. Ingin 

ma\ oc hoghra dubbla, aen han haffu’r mz sik redho til 

M 9 bordz*®). Samme raett aer vm allan taffel leek som vm 

Dii 10 dubbel. Er^in ma oc frimark haffua aeirr j frimark 

M 10 ridha, thz haffwom vi hardhelika forbudit. 

9. Vm maning h. 

(M 11) Ingin man ma annan vm gael aellir skul ohoffuislika 

(Dn II) mana; hoo thz ger, stande sammo raeth, som sakt aer vm 

oqwaedhins ordh. 

Vm borning h.**) 

Borghar nakor aff adhrom, aentigia mz kep aell'r laan 

oc loffwar honom fortf aembitzmanne aell'r fore borgha- 

rom^’), [«/]*®) tha hans dagh’r komb'r, skal [Ääw]^*) honom 

betala, oc betalar honom ey a th«m dagh, tha skal aem 

bitzman hanom d^h giffwa, swa longan til at beredha 

som honom aer megheliktt at gaella oc hinom*®) ser qwaeme- 

likt sina paeninga fa, at han ey offlaenge bidha*®) aepfr 

sinom paeningom. Vil han ey aen tha gaella, tha skal 

aembitzmannin**) oc twebo[r]ghara**) wirdha hans haffur 

oc gera thcm raet, som han aff borghadhe. Raekker ey 
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hans ey ath, [tha]*) skal fogedhen ladhe haneni [j]*) hsekthe 

ssethae, ther til han hawet rseth gyorth. 

Om kapp. 

Borgher man aff anner eller kopper*} och lower ey fore 

borgere tingh* oc worther man krafth fore fogedhen, 

kennes han thet, tha skal hanem dagh laegges til at gel- 

dhae som forae er sakth. Geldher han ey oppa then dagh, 

tlia wrdes*) wdh aff hans haffuer, som fore er sakth. Dill*) 

han och er gieldhen inynnae en sex ore, tha veri* sik 

selff tredyae. Item. Er thet sex orae, tha vseriae sek selff 

sysethe. Er thet merae en sex ore, verise sik selff tolffthe. 

U 12 O m \v e 1 d h ae. 

K II Th^her man quinnse meth woldh oc vordher grivin*) 

vaedh'r’) ferskae gerningher, möstae sith liff forae. War- 

ther*) han ey thaghen medh ferskae gerningher oc vitis 

thet hanum oc dill han [legge]*), thet tell tolff mende 

n[<8]ffn“), oc [rathe]'*) halffe neffn hwor. 

U 13 [St yld] *2). 

K 12 Stiel man orae^*) eller orae werth, moste liff fora. 

Stiel man halff orae**), mosthe hwth oc oren. Stiel man 

mynnae en thel halff ore och thogh tel iiii penninge. 

mosthe hwth. 

U 14 [R o f f]. 

K 13 Hoo som rower til [een halff]'*) mark och vorther tel 

wnnen**) ath,* mostae liff. Hoo som rower til mynne en til 

[ecn halff]**) mark, bodhe effther skathen och* fyretiw- 

ghe mark; them thaghe halffue koningh oc halwe mal- 

sigheTen**). For ma han ey ath bothe, tha moste hwdhen. 

U15 [Ild och liuss att vocte]. 

K 14 Hw’ar man skal liws eller annen ild * forware. 

Aff hwilken manz wangomelsse**) Uden loss**) worther 

oc tymer") ther aff skade, tha skal [han]**) kasthes selff 

i ildhen,oni han worther thaghen**) veth ferskse gerninger. 

Vithes thet hanum, tha laegghe thet thel tolff mannc 

nrf»]ffn**) [Ho]**) som lyws eller ildh haffuer i sith herbfere. 

I’ 16 sithen foghedhen eller embisman er i sengh ganghen*®): er 

han knapje**), eller skytt®*’), lighe i thornit viii daghe: er 
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Sb 
hans, at, tha skal aembitzman lata han j hsekte saethia, 

thai til han haffu’r raet giorth. 

X. V m köp. 

Borghar man aff adhrom sell’! k0pir oc loffuar ey loie 

borghara raeth‘) oc vardh’r han kaerdh’r*) fortf acmbitzman- 

nenom. kxnnis han thz, tha skal honom dagh'r Isggias 

til at gaella, som fer aer sakt. GaelVr han ey a Xhan dagh, 

tha \'yrdhes vt aff hans haffuom; som oc for aer sakt.* 

Dyl han oc aer gaellit rainnä aen sex ora, tha vaeri sik siaelff 

tridhi; aer thz vi or^, tha vaeri sik siaelff siaette; aer thz 

maera aen vi ore, tha tha(!) vaeri sik siaelff tolfte. 

M 12 XI. V m V ae 11 e. 

Dn 12 Tak’r man qwinna*) mz val oc vardh’r gripin vidh faer- 

(R 3) ska gaerningh, miste sit liff fortf. Vardh’r han ey takin 

vidh faerska gaerning oc vithes thz honom oc dyl han, 

tha ligge thz til xii manna naempd, oc radhe halfwa*) 

naempd hwar thera. 

M 6 XII. V m s t y 1 d. 

Dn 8 Stiael man ore aell’r ortfs vaerdh, miste liff iore. Stiael 

man halffuan ote, miste hudhena oc oronen^). Stiael 

man minne aen halffuan 0re oc tha til fira paenninga*), 

miste hudhena. 

Mi3 [XIIJY). Vm roff. 

Da 13 Hwar som roffuar til halff mark oc vardh’r tlwzr til 

wnnen, tha miste liff. Hwar som roffuar til minna sn 

til halff mark, bote ath’r skadhan oc a firitigho mark; 

them take halffua konui^’r oc halffua malsaeghandin. 

Forma han ey bota, tha miste hudhena. 

M 7 XIIII. V m eld. 

Dn 9 Hwar man skal liws oc annan eld j sinom stadli be- 

wara. Aff hulkins mandz vangomilse®) ell’r los vardh’r 

oc thimar aff skadhi, han skal kastas i eldin sifielu’r, sen % 
han vardh’r takin vidh fserska gaerningh*). Vithes thz 

honom, tha ligge thz til tolff manna naempd.'®) Hwar som 

liws aeU’r eld haffu’r j sino haerbizrghe, sidhan foghoten 

aer j saeng: er han knape aeirr skytta, ligge j tormt atta 

Cöleb. Högsk. Arsshr. XX F; i 3 
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han myndhra man {tha lighe]* sammel [e/A]^) i kisth[en]-) 

eller i stocken. 

U17 [Mure en’r huss maa ingen stige] 

K 16 Stigher man koi^bns hws, enthen vthen eller innen, 

hawe* forbrudith sith liff. 

[Om vect ell'r holdt]*). 

U 18 Kaller skytse eller [knabe]*) warth*) eller waekth, tha 

K 17 skal hans hawer [b5rthe]*]). Faller myndhrae’) man fore 

sik, tha springhe i grawen och ligge vii naether i stocken 

eller i kisthen veth wan och brodh. (!) 

U 19 [V n d s i g i 1 s e]. 

K 18 Hoo som andher vnsigher, rymae konghs hws och hawe 

U 20 hans[wuenskab]®) [wdhenhannydherserdeliskoningh[e]ns 

K 19 nathe*). Och samme raeth ware om ratheskab.* 

U 21 Nu kan then man, som andhre gerninger ger, the^**) 

K 20 som ey aere forsakth eller skippet“), meth manghom thet“) 

skal waeries eller [feldes]“), hwat gerningh thethelsth er. 

[vorther han ey**) tagh«n**) veth ferska gerningher, dill han 

sithen, tha neffne hwer therre, ther kaerer och dill, sex men 

aff burgere**), en thet aa liff gaar [oc thre, en thz ey a lif 

gaar*]. Hwath the felle, wordhe felth. Hwat the werie 

wsere vorth. 

U 22 Hwo thesse gerninger*’) ger eller uogher aff them, tha 

K 21 ^ bywthe wi konii^h Erich* alle burgere**) oc hwer*weth 

sek, ath the, tha thöm fogedhen eller malsigheren tel sye, 

oc hielpe**) ath fonghe oc thaghe the, som breteligh*®) 

aere**), och [/or war rat] **) ladhe komme. 

Hoo**) eller hwilken aff ware**) burgerse eller andhra men 

dyrwes**) tel then bretlighae, y hwat stykkae**) som thet 

helst wgere kan, wndweldae i modh raethfn.och vorther then 

man eller the fongpe, standae*’) sammae raeth som then 

brodaelige(!) skulde stanne*’). Vntkommer oc then man, 

som then bredeligh soo wntweldher, hawe han h^-erken 

fret*^) y ware righe och komme aldhri fore ware oghen 
♦ 4 

clles**) aasyn, wthen han nyther [serdeles]*“) ware nathe**). 

Datum in castro nostro Wiburgh prenorainato**) anno 

domini Mcdiii in crastino assumpcionis**) beate Marie 

virginis. 
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Dn 15 

N 7 

Dn 5 

N 4 

M 14 

Du 14 

{Dn 16) 

M5 
Dn 7 

M 15 

Dn sl. 

dagha vidh vatn oc brodh; aer han mindre man, tha ligge Sb 

samuledh j kistonne ell'r j stokkenom. 

XV. V m s t i g n i n g‘). 

Stigh'r man konungx hws*), aentigia vthan aeirr jnnan, 

haffui that fore forbruttt sit liiff. 

XVI. Vm vardh.*) 

Faellir skytta aeU'r knapi vard aeirr vaku, tha skulu 

hans haffuor bytais. Faellir mindre man forc sik, tha 

springe i graffuena oc ligge j siw naeth’r j stokkenom eirr 

j kistonne vidh vatn oc brodh. 

XVII. Vm vnsaegningh. 

Hwar som annan vnsigh’r, ryme konnngx hws oc 

haffui forbnitit*) hans vinskap, [vthan lian niwter saer- 

del«s konungx nadh®). Sammi raetlh’r vari vm rothaska]). 

XVIII. Vm nakra andra g<7rning. 

Nu kan th«:en man, som andra gaerning ger, the som ey 

aer stad aell’r skipadh, mz mangom thz skal vaerias aeirr 

faellas, hwat g<?rningh thz[helzst]*) aer; vardh'r han ey takiii 

vidh faerska gaerning, dyl han sydhan, tha naempne hw’ar 

th^ra, som kaere oc dyl, sex man aff borgarom, an thz a 

liiff gaar; oc thre man, vm thz ey a liff gaar. Hwat the 

falla, vari faelt. Hwat the varia, vari varth. 

Hwar’) taesse [garninga ger]®) all’r nakra aff th«m, 

tha biwdhom vi konung N* allom borgharom oc hwari- 

om thffre om sik, ath the, tha th«m faghothin aeirr 

malsaeghandin til sigh’r, thiaelpa oc*) fanga oc taka then’") 

brwtlika oc for varom rath latha^) koma. 

Hwilkin aellV huilke aff [varom borgharom’*) aell’r and¬ 

rom mannora dyrffuis til than brutlika j hwat stykkiom 

thz haltz ar, varie aell’r vnthuaelde, a moth rattenom, 

oc vardh’r than man aell'r the fagne, stande samma rat, 

som than brutlike skulle standa. Vntkomb'r oc toliken 

man, som than brutlika vntwald'r, haffui han hwarien 

fridh j [varom rikiom’*) oc [komi]’*), äldre for var oghon 

aU’r asyn, vthan han niwthe sardelis vara nadh.’®) 

[Datum etc.]* 
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Noter till D. 

S 2t. 
TUiUaiHfen kompletterad efter S; ortografi efter Da bt. iS {y. h.) Den givna 

titulaturen år normal i Eriks brev. ih insatt efter Db. Ingressen avviker t 

Vib c. d. heel Db. wordber Db, ock liknande i det följande. greben Db. 

7) hanwm Db. Sd Db, howtz- Da. eller Db. mistbe Db, här och i 

forisåltningen. sigbes Db. rycke Db.* fingeren Db. Ha(a) 

Db hår samt U6, 7, etc: jfr. U. -er Db. ^•) i gemen Db. hand Db: 

han Da. 

S SO. 
Sd Db; wqee- Da. forredera, borensen Dc, Dd. *) homan Db. 

arbedhU Db. ho Db, hewtz Da. heiare. Db. alle Db. Sd Db: 

tawUf Da. •) Uteglömt Db. maa Db. Sd (-ho-) Db. Vhowakae Da. 

gor Db; åven i det följande kar Db glömt a-streck, vilket icke för varje fall påpe¬ 

kas. '•) stonde Db. Sd Db; rcjuadhns- Da. **) Borier Db. ^•) saa Db. 

giifwe Db. banvm hår ock i det följande Db. ath Db. *ö) yr-Db. 

Insatt efter Dc, Dd, som dock har det yngre wdt wrdere*. borgede Db. 

S 31 
1) tha Db; the Da. Insatt efter Dd; becte oe sctte De. keber Db. 

♦) wiirdhes Dfe. Wil Dfe. •) greben Dfe. ’) medh Dé. •) Wordcr Dfe. 

lenghe (!) Da, Db. naffn Da, Db. Sd Db; ratb*r Da. åfargi- 

nalrubriker ur Dc. insättas häri/rdn. ore kår ock flerstädes Db. Ors ane 

Da, ore ore Dfe. Sd Db; j med genomstrykning Da. wonden Dfe. Jfr. 

(ftnlåndsk) fsv. malsighiande. {Inl. s. i8)- wangemelsse Dfe. och struket 

Da. Uteglömt Db. *^) Så Dfe; utelämnat Da. •*) greben Dfe. *•) naffn Da, 

Db. Hoc Da; oc Db; Huo Dc. gongen Db. knabe Dfe. skyttbe Db. 

:s J4.1 
1) .ich Da; -ikt Dfe. Sd Db; kisth Da. Rubrik inne i texten Dc samt {oc 

hooldt) Dd. Sd Db; knabaes Da. wordh Dfe. Sd Db; bi the Da; 

konstruktionen hör säkert till urtexten; jfr. Ue, Inl. s. 14. midhre Dfe. Sd 

Db; wenskapp Da. *) Sd Db; satsen föres till följande mening ock inledes med 

othsD Da*. 1^) För Nw — the ha Dc ock Dd Huilke whorsominoligc gernioger 

nogen gior wdj Herrens gordt. skicket Dfe. '•) Da ock Db markera med roa 

genomstryknifig, att de hår vilja börja ny sals. Skrivarns ka ef förstått mangom ~ 

kur mdnga. Sd Db; folldhes Da, cy wordhe vore en enkel emendaiion. 
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ifien anakoft4i redan i grundtexten är mycket väl tänkbar, Uleglåmt Db. 

!•) borgeren Db. Sd D6;-oige Da. borgere Db. !•) Sd Db; belppe Da. 

brodelige Dö. ere Db. mz (!) Da. RäUelu* av forwsme i netfara 

at» vilket Dc, Dd sökt göra rimligt genom att insätta forware oc. ^ Saa för 

Haa Dö. wore D6. ^ diarffwes Db. i hwat stikke dven före then Db, 

stond (b) e Db, *) fridb Db. *•) eller Dö. S<l Dö; serdelc Da. *1) naadber 

Db, som fortsätter med en latinsk slutönskan. ^ Aret är t vär text icke förut 

nämnt, Srkivaren har t slutet tänkt pd eti annat formulär av kan förut följt, 

ffr, s, 20. •*) Uteglömt Dc, Dd, 

Noter tiil S. 
s M. 
I) Rubriken frdn Sb: ingressen lyder där Thatta au gardzretfr giffuin oc sUktadbY 

aif konungom oc rikissins radh i Sverike, hvilkin gardzrttt biskopa, riddara oc 

th#ras aembidzsien swaaom koniuignuis mogha nythia oc bruka j allom awtla- 

gardbom Jfr Ini. s. 2Q. ^ spipatb Sa.^ ^ forst Sb, i bdda stdr detta i omedelbart 

sammanhang med den altenämna rubriken. idil't Sb. Utel. Sb. giffui 

ti£f fors lilf Sb; jfr U. Vaidh^r baa ey gripin vidk fmraka gttmiog oc vithea tbz Sb. 

garda mestarin Ca. *) i gardtnon aff engaainnet Ga. Tydligt miss^ 

förstånd i Sa, beroende pd att ya stått för uv; i upprepningen rättat; owilduga Co. 

Sb utelämnar oc (I) — owildogba*. H) Till. eper Sb.; hauGo. i* Rubriken insatt 

efter Sb. Likaså flocknumren i texten. aaran Ca. i^) iore till. Sb; samu 

hand s den vid brottet verksamma högra handen G^lexfer, jtr. M, for^ Sb. 

ti) fangin Sö. i^^Saar man 5ö. tb^r 5ö, Ga. i^) i gonom SÖ. ^ *as SÖ. 

Urtexten kar säkerligen haft genomgående akliva subjekflösa satser. Sådan kon^ 

struktion spåras i U joch U 4 i flere lexter {även i^) i valet av pronomina samt 

i K n. 5 (Kö) i verbets numerus. Jfr Ue Inl. Den ifrägavofonde ålderdomliga 

språkformen utgör ett bidrag till urtextens datering. ^) Rättat av skrivaren i Sa 

frdn fiam. ^ fing'r hans Sb. **) Ho Sb. han tiU Sb. handb sina Sö. 

S SI* 
Ss föreg. sida, n 22. ^ oqwsdhins Sö. *) telVr till. Sö.* ^) annars Sb; 

det underliga awnds iU år tydligen felaktigt; jfr M. ^) knapi Sö. ^) tomith Sb. 

byr- Sö; hasr* So. ^ j stokkin sethias sammuledh Sö.* ^ dwbbla Sb. mcetfr 

Sö.* 11) hoo Sb. 1*) knapi Sö. !•) tomit Sb. 1^) Sa slutar med Hg. varefter 
• 

tvä blad åro bortskurna. I Sb har ordet uteglömts. Härefter ligger Sb till grund 

för texten. 1^) Kan läsas både bords och bordet, vilka läsarter växla i yngre 

handskrifter. Ga Hllägger: alt tha oc a gield (til borghan andra) doblas, wari ogilt; 

f/r. $. 25 I Inl. 1^) Angående de olika lydelserna i flocken om bomingh jfr K samt 

InL s. 20. 1^) gar d ames tåren om eller andr[om] skselligbom mannom Ga. 1^) Genom 

iUn föreslagna lätta emendationen vinnesgod mening ock väsentlig överensstämmelse med 

U. 1^) Om denna goda läsart se Inl. s. 12. Den moler även i Ga. bidhe Ga 

{efter lakun). H gardamestaren Ga; så även $ del följande; til nempda till Co.* 

ktiapa Ga. 
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S SS. 
gardzmestarenom ok engasittoe Ga-, borghara stempna Gx. ^ kraffdher Ga. 

*) konw Ca. -ue Ga. *) Jfr VGLII, Tjb. Får VGL / år detia straff främmande. 

tha (för tho) — paeamga åven Ga. RåUai av täg. från ^ wangomv 

Ga. Dödsstraff får genom vårdslöshet vållad eldsvåda åven i Stadslagen RH. 

Återstoden av denna flock samt hela den följande saknas Ga ni. fl. 

S S5. 
Denna flock saknas märkligt nog i finnes däremot redan i A\ fr. c. Jjeo. 

Dår användes ordet plaunkur, som också laiineserai möter i Kobenhavs s/adsrått ar 

I2<j4, 83, samt i Gx Jfr. InL s. 17. *) *llir plaacke/t//. Gx. ®) En i formen avvikande 

men (iU innehållet överensstämmande bestämmelse finnes i del gamla fragment, 

som utgivits av Maur er i Ger mania 24. Flocken saknas i M, men anlydes 

i den norska uppteckningen, från c. 1320 och är säkert gammal. Eli förlägg 

har antagligen haft winskap, o// iåsa uv*; någon skrivare har missförstått ordet och 

sökt ge en begriplig text genom aU insälta fort rutit; rätta texten är haffut han^ 

uxnnskap; wat^t (1) owtnskap Ga. Hänfåres i Sb tydligen felaktigt till följande 

mening,* Ga utelämnar bisalsen. Så Ca; haltz 56. Ej ny rad i Sb. 5^ 

Ga (gor efteråt iUlagty, gfleraing Sb. *) hlelpen at Ga- Sd Ga; th«m 56. 

1^) ta ten Ca. waro engasinne Ca. rikeno (Unionsfientligt) Ga. ''*)/«• 

saft efter Ga. Oa m. fl. insätta här U 20. 
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KARL KNUTSSONS GÅRDSRÄTT. 

Gardz ratter. 

I Hwilkin mau annan slaar j haell, miste liiff, wm han 

wardh’r fången widh [ferska gerningh*). Rymer*)han 

wndan ok kennes widh gerningena, ae hwar han wardh'r 

fangen, miste sith liiff. Wil han oc dylia*), tha dyli®) mz 

xii mannom*) aff gardhenom. Ok radhe halffne nempdh 

hwar thera, som akaerer oc then, som swara skal®). 

Waeria the han, ware wardh’r; ffella the han, miste 

liffweth. 

II Hwar som annan hwgger saar, slaar ell'r stinger til blodz, 

tha skal han miste handh sina; eU’r w'aen®) sigh som for 

aer sagt, wm han wardh’r ey gripen widh'r ferska gerning. 

III Slaar man annan pwst eirr kaepshugh, swa at ey komb^r 

blodhwite innan, tha skal han stingas ginom handh hans 

oc riste’) swa fram til fingrae*), wm han wardh'r gripen 

widh ferska gerning. Dyll han, dyli som for aer sa%t. 

IV Hwar®) som rykker swerdh ell’r kniff aat adhrom vsa 

wredhz»®) wilia, aen togh at ingen skadhi gors’^), tha skal 

han stingas ginom hand hans, wm han wardh’r gripen 

widh ferska gerning. Dyll han, tha dyli mz xii manna 

edhe’*). 

V Wm oqwaedhins ord h^®). Kallar man annan 

tywff, liwghara, haerenson ell’r annar oqwaedhinsordh: 

[aer] han knape ell'r skytta, ligge j thorneth een ma- 

nadh oc aethe watn oc brodh; aer han hordrei^h ell'r 

minné man fore sigh, ligge i kystonne ell'r j stokkenom 

samuledhis; aer han smaswen, wardhe hwdhstrukin. 

Withis thz honom och dyll thz, dyli mz vj manna edhe 

aff gardhenom’®). 
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VI W m d o b e 1. Ingen man ma dobla eirr tbawel leka, 

Isenger aen min b/grre konungen^) haw’r bwdhit godhe 

nath eU'r hans hBwizman*) G01 tbz knape eU'r 

skitta, ligge j kystonne ell’T tornetb een manadb oc 

aete watn oc bredb; aer h^n minne man ioie sigb, ligge i 

stokkenom ell’T kystonne samuledbis; aer han smaswen 

wardhe bwdhstrwkin. 

VII Ii^en man må sina hesta ell'r wapn bort dobla oc ingen 

på*) hoghre geldb, aen som bwar baer redbo [til leekx taz 

sigb ell'r til bordhz*). Hwar^) som hogbre doblar, ware 

ogilt; oc stånde same raet then, som wan, som then, som 

tappadhe, som for aer sagt. Oc alt*) thz, man doblar wm 

gull, ware ogUt^. 

VIII Frimarknadh. FramdcHs forbiwdh’r min b^me 

konungen*) nogban frymaxknadh at [halda eU'r idhka*). 

Hwar^ th^ mz faar, ware ogilt. Oc ware same raetter 

tluCT^) wm som wm dobbd*). 

Nw withis thatta noghrom oc wardb’r ey gripin widh’r 

feraka gerning; dyl han, tha dyli mz zii manna edhe aff 

gardbenom, som for sr sagt. 

IX W m g e 1 d. Ii^en må annan wm geldb ell’r wm 

skuld*") ohowizlic^) mana; bwar thz gor, stande sama 

rst, som for sr s^ wm oqwsdbins ordb. 

X Then**) som geldb kennis, honom skal min [lume 

konungens**) smbezman*) swå langan dagh leggia til 

at beredba, som tbem andbra**) sr [qwsemeliketbp*) 

sina psninga at fåå, at ban ey offlenge epth'r [sinom 

psningom bidbe**) Wil ban ey innan dagben betala**), 

tha skal mins [b<afra konungx**) smbezman mz andhrom 

godhom mannom i gardbenom wsgha**) hans bawor at 

beredba mz. Rekkir thz ey ååt, tha skal hans gooz aa 

lande mz godhom mannom wtmstas oc hans geld mz 

betalas. Rekkir ey landz gooz aat, tha skal [mins luefra 

konungx*®) smbezman*) [/Ä<r«]*®), som geldskyllogh'r si. 

tbem i hendh'r faa, som geld agher wp at bsra, at“) 

han hawe sidhan wald bånom i bsktilse haw-a, togh 

hans lymmom ofordarffuadbom, thar til at han beredhder 

wardb'r eU’r oc i hans minne bliffwer, [wm sn**) ban 

Digitized by 
Original from 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 



TVÄ FINLÄNDSKA GÅRDSRÄTTSREDAKTIONER 41 

fångar») ey borghan for sigh; wtan tliz see mins hserrc 

konungx geldh. 

Nw dyl man geldh oc aere ey witne eU’r oppin hrell til: 

[aer thz minne aen til iii mark’r, tha dyli sielff tridhie;*) 

aer thz [mera en}*) iii m(irk’r oc minne aen vi, dyli mz 

vj manna edhe aff gardhenom; aer thz mera aen vj mtirk, 

dyli mz xn manna edhe aff gardhenom. 

[.Y/] Wm waldtekt. Hwar*) som waJdtagh’r qwinnor 

oc höris roopp oc åkallan, synis*) blodher, blåth*) ell’r 

riffuin klaedhe: aen togh at han fulkompnadhe ey sin 

wilia [mz henne*), miste hoffwudh, wm han wardh’r 

fangen widh’r ferska geriung. Withes thz honom oc 

han dyl thz, waerie sigh mz xn mannom aff gardhenom; 

oc rådhe halffue nempd hwar thera, som akaerir oc swara 

skal. 

[.Y//] Wm s [/] o 1 d . Nw stiael man til ij ete, ihar henge 

fore. Stiael man til j ore eirr oris werdhe*), miste hwdh 

oc oron. Stiael man minne aen til j ore oc togh tU iiij^) pae- 

ninga, miste hwdhena, aen han wardh'r fangen w'idh’r 

ferska gerningh; ell’r waerie sigh som for aer sagt. 

[.Y///] Wm roffweri(!) Hwai*) som röffwar til hadff mark 

paeninga oc wardh’r han thar til wunnen, miste liiffwit 

Hwar*) som roffwair minne aen til [ViD mark, bote åthir 

skadhan oc a*) sx mark, thz taghe konungen»^) halfft oc 

halfft malseghanden; ell'r miste handena»»), wm han for- 

maia ey bota. 

[.Y/F] Wm eldh. Hwar man skal [welbewara liwss och 

eeldh i sinom hwsom oc haerberghiom]»*). Aff hwilkins 
manz [vangömilsom]»*) skadhethimair, tha skal han taghas 

oc j sama eldh kastas, wm han wardh’r fangen widh’r 

ferske gerning, wm thz aer j gårdhenom ell'r i köpstadh, 

[tha aer thz»*) sa wiith, som min harre konungen*) ligger 

elFr hans hofffolk. Wardh’r han ey fangen widh’r fer¬ 

ska gerning oc witis thz honom sidhan: dyl han, dyli 

mz xii mannom aff gardhenom, som for aer sagt. Gorsthz 

a lande, bote xL mark’r oc åtir skadhan. Formåå han 

ey så*®) bota, tha bliwe i [konungx nadhe»*). 
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Hwar^) som liwss ell’r annan eldh haw’r j sinom herberg- 

hiom, sidhan [foghoten ell'r gardzmestaren jer*) j saengh: 

ser thz knape eirr skytta, ligge j tornit viij naettir wdh r 

watn oc brodh; ser han mynne man for sigh, tha ligge 

samuledhis i kystonne elfr i stokkenom; [ser thz småswen 

wardhe hwdhstrwkin*). 

Hwar som stigh'r feste. Stygh’r noghor 

[konui^x gardh, hwss ell'r feste*), antighie wtan eU’r 

jnnaii, then thz gor, hawe forbrutit liiffwit. 

Wardh hald. Fell’r knape eU’r skytta wardh*) haldh 

hans ell’r waku*), tha skulu*) hans hawor bytas, oc war» 

man thes arghare och ligge *) vm nsettir j stokkenom 

eirr kystonne wdh'r watn oc bredh. Ffellir minne 

man for sigh, tha springe i graffwena a qwaff*) oc li^e 

viii naettir i stokkenom eirr kystonne widh’r watn oc 

brodh, och ae hwnlkin thz gor. 

[A' VIII] Unsae[gAw»]ngh. Hwar*) som annan wnsigh’r, ryme 

minz häriA konungx*) gsirdh och kome sildre fore hans 

oghon oc hawe hans owenskapp, w'tan han [nywte 

serdelis hans nadhe*®). 

[AV A’] Wm binning til hopa. Hwar') som bindh'r sigli 

til saman i rothaskap**) fyre eirr vj, flere ell'r ferre, sa 

inbyrdhis [at hwar ^il androm hielpa**), sa at [wår raetter^®) 

tlucr aff krenkis ell'r minzskas, oc [noghor man**) mz the 

forbindingena trostis’®) til noghra®) ogerningha ell'r til'*) 

darskapp at gerc, w'are han sa man, som then wart'*) 

werste wil wita oc ey**) bsezste oc ryme [war gardh'*) 

oc kome aldrigh for [war asyyn*®), wtan han [n>’^te 

serdelis wara nadhe**). 

[A'A'] Nw kan then man, som noghra[ogerninge}**) ger, hwat. 

ogeining thz helzt sei**), [och ey]>*) wardh’r gnpin widh’r 

ferske gerning, oc dyl han thz sidhan, tha nempne hwai 

thera, som dyl oc kaerer, vj men aff gardhenom, wm thz 

a**) liiff gaar. Hwat the fella, w'aTe felt; hwat the waeria. 

ware waart. Gaar thz ey a liiff, tha nempne hwar tliere 

iij men. 
[A’AV] [Hwarsora*)thenna”)forscrifnag«rningag0i*’)eU’Tnoghra 

aff th^m, tha biwdhom wi konung [Kaarll]**) sdla wan» 

[XV] 

[XVI] 

[XVII] 
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borghara oc ingesynne oc hwariom thera wm sigh, at 
the, tha foghoten, gardzmestarm ell’r maleghanden til 
sigh’r, hielpen tha fanga oc taghen then brwtzligha oc 
fore [wan raet^) komo latha*). Hwilkin [ell’r hwilke*) aff 
waio jngesynne ell'r borgharom eU’T andhrom mannom 
til dyrffwis th^nbrwtzIighawariaeU’r wnwelde*), j hwadh 
stykke ell'r saak thz helzt ®r, a moot raettenom; och®) 
wardh'r [then nian ell'r the men fangne]®), stande tha then 
sama raet, som then brwtzlighe skulde standa. Wnkom- 
ber oc®) tholighen man*), som [then brwtzligha wnwel- 
dadhe’), hawi han hwarghtn fridh i wårom rikiom, oc 
kome aldre fore war [oghon ell'r») åsyyn wtan han 
nywte serdelis ware nadhe aat. 

Thenna*) raet haw’r [hogburin [/uBrra] och fyrsta konung 
Kaarll]*) [wnt sino radhe^®), hoffwizmen [oc aembezmen'i) 
j Swerighe, at the m^ho thenna sama raet samuledhis 
hawa oc nywta jnnan sinom gardhom. Oc skal sa langt 
oc wiit standa oc fulla makt hawa jnnan kopstadhom 
oc a lande [oc hwar thz helsth aer^*), theer som konungens 
ingesyune Iigg’r elVr hans [riddhderskapp*®), hoffwitzmen 
oc swena liggia®*). 
[Explicit et cetera. Vxa hwdh til lona”). 

Noter till K. 

S. 39. 

geruingen Kb. ’) Denna mening år hämtad ur M {Mä), *) delia Kb och 

tthnande i det följ- *) Saknat Kb. Karls GR dtergär till den i M rådande 

regeln t att parterna, ej befälhavaren, kade att utse denna nämnd. wmria K6. 

•) •a Kb. •) fingf^na Kb. •) Hvo Kb. wrede Kb. “) gar Kb. xijj a 

edhe som fjt mr aakth Kb, som även senare använder förkortningen VI:a o. d. 

Råd marginalrubrik Ka, sd åx^en följande flockrubriker. »r Kb\ ell*r(!) Ka. 

Sista meningen tillagd i /v. 
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S. M. 
Saknas Kb, ’) embett^ man Kb *) Lydelsen från M *) Hwa Kb. 

*} Slutmeningen tillagd i K; finnes i danska texter, se ICoi«derup—Rosenvinck 

s. 29, n. ij. Sannolikt dr wm gull fel för a gield i Ga; jfr s. 31, n is 

<) Detta parti dr olikt mot Eriks GR, stämmer med M. Jfr s. 24 /. ^ hwa Kb. 

*) hmt Kb. Alinea Ka; ny flock K6. Likaså s, 41, r, j. skjldh Kb. 

Hela fl. 9—JO dr hämtad ur M. vfaetiiakeliga Kb, Den Kb. barres Ko. 

Jfr hinom M, Vib. S; honom Eriks GR; före tbem dr säkerligen lakuft: 

jfr Vib. Så Kb; qwemeligba Ka, th^m bidar Kb. bereda Kl. 

^*) Rättare vyrdba Eriks GR. ^•) mio barres. *^) Ihem Ka, Kb. och Kb. 

«), om Kb. 

8. 41. 
faar Kb. ^ Sakmas Kb. ^ Så Kb, saknas Ka. *) Xw (!) för Hwa 

Kb. •) ttianes Kb. •) werdh Kb. ») firc Kb. •) Hwa Kb. *) G^wotr^- 

struket j. Min barrg Kb. Så åven Mb; Md, U och Vib, stadga blott 

hiédstrykning. wiel Uws och eeldh j a. h. o. h. goma Kb. Sd Kb, •msle Ka. 

H) Säkert rättare V,, Vib. Swa Kb (aven t. er. fl. 79). mins h^m^ 

minne Kb. 

8.41 
h Hwa Kb. niin hatre eirr bana aembelti man cenv Kb. ^ Saknas Kb 

liksom U, Vib. alotta bwus eU*r mina h^res gaardh Kb; lydelsen i Ka 

stämmer märkligt med lydelsen i diplomet från 1428, som säkerligen år kögst avfen^ 

tisk. Saknas. Kb. ^ Ka hdr ^ U. mot V. Vib. ^ skal Kb, ^ sitbi Kb. 

i 8T* Vib., a kaf U» aeardelia faar bana vinakap j gen. Kb. roten* 

akap Kb, tC) Tydligare ån U, som annars följes. Helt kort t Vib. thsnne 

forscrafen reetb Kb. nokra men Kb, trest (I) Kb. nogban Ull. Kt. 

min b^srres Kb. ti) hans till. Kb. garden Kb. ^ mins hartes ogon Kb. 

faar sjmd^rliga mins hartes vinskap Kb. ^ geming Ka; cg. Kb. *’) kan 

wara Kb. Ir^att efter Kb.\ invisningstecken Ka, men intet tillskrivet: ej 

wardha år sannoHki den avsedda lydelsen. aff (!) Kb. tesse 

*’) gora Kb. Kaarll Kb; N Ka. 

8. 41 
^) ratten Kb. ^ Alinea Ka; ej ny rad Kb. ^ Saknas Kb, wm-A7. 

*} then man taghin; ell*r toSghe men fangne Ka; man elFr thm fangen A7. 

Satsen i pi. Kb. ’) nagrom swa vnueldba Kb. *) forscrsfne (ill. Kf- 

*) Sd Kb; min Iksfra konungen N Ka. wrdb (!) alt sith rada Kb. H) bIoU 

Ka. 7i7/ag^ efter Kb. riddars Kb. '^) Slutstycket har motsvarighet t T 

ock Dn men icke % V ock H^ib. Det dr ganska urblekt men över allt läsligt. 
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BIHANa 
Doaibnv d 2# aag. 1428. 

.V’y som haer effter nempnes: Henning van d«r Ly, EggerdJi 

van Exen, Arend Pennogh, Byorn Magnusson, Getzstaff Eaur^ns- 

son, Jonis Eaiircnsson i Holm, Niclis Krok, Beynt Karsson, Sigge 

Bondasso», Easse Karsson, Fwghol Jensson ok Andreas Dyekn'), 

kennomps opinbara mz thesso wara nerwarand/s opna breffue, at 

wy warum i d^h stadde har oppa Stocholm i welborna manna 

nerwaro: Harra Cla«s Flemingx ok Uarra Qaus \^ffs riddara, 

nerwarandis flere godha men, ok herdhum, at welboren man Han- 

nis Kropelin kaerdhe hoghelican til Finwidh Jensson, thz han 

hadhe om natta tidh owerstighit haerscaps slotz jnnelokta waeryo 

har oppa Stocholm onoddV ok othwongen*) ok for jnkte annat 

utan for hans bowerigh skuldh; hwilkit ok til forende skellikan 

ranzsakat wart, at han ok swa gyort hadhe. 

Ok tha warum wy forscre/n« xij*) th<CT til nemmpde ok til satte 

ok w’or kserae nadbugha Hotta konungens gaardzrett'r for os 

Iagdli'r, at wy skuldum ranzsaka ok wiisa foitiampda Hannis 

Kropelin, om forn<sm/>da wor kaera nadhugha hana slotz ok 

gaardzraet’r*) ware ttuer jnnan nydhradh’r ok krenkt'r aell’r ey. 

Ok begaeradhe aff os, at vy skuldum sigha hanum thar om swa 

Av de här uppräkaade bisittaroa nämnas Henning van der L7 ocb 

Eggerdh vaa Exen redan 1417. d. x8 januari som knapar i Diplom 

(nr 2117). Båda möta även i ett otryckt brev 24 juli 1425 med samma titel. 

Aread Pennogh (Pinnow) nämnes 1415 d* 18 sept. som gårdsägare i Upp* 

»ala, (nr 2x32) och februari 1423 som väpnare. Samma titel tillerkännes 31 

maj X427 Gustav Laurensson, Bengt Karlsson och NUs Erok samt X2 juat 

1426 Lars Karlsson. Väpnarens rang har tydligen varit den normala för en 

bisittare i detta slags nämnd. Andres Dyekn är sannolikt identisk med den 

likanämnde rådman, som nämnes 4 Aug. 1415 (nr 2x24 f.). Fogel Jönsson är 

är kanske den, som enligt S^y//a Sk and 3, s. 3x8 var häradshövding i Tuhundra 

1445. För här meddelade uppgifter nr otr>xkta diplom sfär jag i skuld 

till Hr Arkivärien L- M. Båäth. 

Detta förbehåll saknar stöd i den skrivna lagen. 

Beträffande antalet se U 21. 

Jh Us ovan s. 14. 
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mykit, som ret wore. Tha fwnnom wy thz skellikan ok eiidrach- 

telikan for rxttx aff saghdhum £efft’r forn^sm^da wors kaera 

nadhtigha hona gaardzraeth i swa mata, at hwilkin som swa 

gyordhe, aentiggia Finwidh Jensson 0eU’r nakor annar, on0dd'r ok 

othreghnd’r, hwa han ware, han hadhe forbrodit sit liiff, *fft’r theii 

sxiiktl i gaardzretten, som swa ludh'T, at hwilkin som stigh’r ko- 

nungx gaardh, hws jeU'r faeste, sentiggia wtan aell'r jnnan, haMe 

forbrodit lijffuit*). Til thes mere wisso oc witlikheet tha haw.n 

wy foTScre/w ladit hengia wor jncigle lor thterta breff. Datum 

Stocholra Anno Dominj Mill^simo cd®xxviij® f^rta sex/a jjifra 

Octai-am assumpctonis Beate Marie Virgmis. 

(S/u hela dier söndriga sigill, fem pergamentssiritnlor, från vilkn 
sigillen lossmt; namn pä samtliga 12 strimlor). 

*) - t/ X7. Jfr K. 
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IV • 

Enligt ott niNcket oindiskuteral, lui cjidast i .avskrift före¬ 

fintligt brev av den 26 jiini 065 hai tyske kejsaren Otto 1 på 

framställning av ärkebi.skopen i Hamburg och Bremen Adaldag 

beviljat k\Tkotna i Slesvig. Ribc och Århus det privilegiet, att 

alla egendomar dessa kyrkor då ägde eller framdeles förvärvade 

»in m a r c a v' c 1 r e g n o I) a n o r u m» skulle vara fri- 

tagna från all käjsaren tillkommande skatt och tjänst, sa att de 

<‘j fingo hemsökas av hans greve (»conies») eller skattcui»i)börds- 

man («fisci exaetor»), utan skulle de, som bodde å egendomarna, 

allenast vara tjänstpliktiga gent emot nämnda k>Tkors biskopar. 

Brevet lyder, enligt avskriften, in extenso (se Mon. Germ. Hist. 

Dipl. 1:411): 

»In nomine sanetae et ijidividuac tiimtatis. Otto divina fa- 

\'ento clementia imperator augustus. Quoniam inipcraloriae dig- 

nitatis offieinni essc constat, ut eiga divini ailtnm ofticii pervigili 

eura iiisistant et quicquid augmeutam sanetae Christianae religioni 

*) Avdeliiiiigarua I—III publicerades sasoju inbjuduingsskrift till professorsin- 

.stallation och proaiotion vid Götelxjr^s Högskola i september 1918. Sid. 5, uot 2 

fir att tillägga: I Ark. f. nord. fil. Vl:230 f. har Biigge emellertid pä grunil av 

ag3. denu, som han där förklarar ha r ( a, hållit för sannolikt, alt D.nicr »op- 

rinilelig har vaeret opfattet som'de nede ved Jcrdcii boende'. 'Lavlaendcrnc*. — 

Std. II, noten, tillägges; I sin a. st. omtryckta upplaga av a.a. .s. 137 f. bar 

även J. V- Svensson förklarat vinoinlolh av.se väriuländingar. — Till sid. 20 r. 

0—13 tillägges; Redan Wimnier i Soudcrjyllands Runemindesmaerker (Kbhvu 

1901) sid. 32 r. 17 f. tj'ckes ej ha tagit för givet, att danerna ursprungligen 

haft sitt hem i Sydsverge, och H. Liudroth har i De nordiska ortnamnen pä 

•rum (Göteborg 1916) sid. 135 påpekat, att vi ej ha någon garanti för att Jorda- 

iies med sina ord »ex ipsorum stirpe progressi» åsjdtat. att dessa utvandrat från 

den skandinaviska halvön; L- vill finna det ursprungliga danerhemmet t norra 

Sj.vlland. 
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adhibexc potueriiit, indesiiieiitei in hoc stndeani: idciico nes in- 

terventn dilecti aichiepiscopi nostri Adaldagi pro statii et ineohnni- 

tate iin})erii nostii quicquid proprietatis iii marca vel regno Da- 

nonim ad ecclesias in honorem dei constnictas, videlicet SUesinii- 

gensem, Ripensem, Amsensem, vel adhuc pertinere videtur, vel 

[in] futurum acquiratru, ab omui censu vel seivitio nostii irris 

absolvimus, et ut episeopis prescriptarum ecclesiaium absqne 

uUa comitis vel alicuius fisci nostii exaetoris infestatione servi- 

ant et suceumbant, volunius et firmiter iubemus. Seivos vero et 

colonos in ei^em proprietatibus habitantes nulli iiisi eisdem epi¬ 

seopis servituTOS ab omni etiam nostri iuris servitio absolvimvs 

et sub nullius banno vel disciplina illos nisi sub illanim ecclesia- 

runi advocatis esse volumus. Et ut hoc auctoiitatis nostrae pre- 

ceptum firrnum et inconvulsum permaneat, hane cartam conscri- 

bi antilique nostri itrpressione sigillari iussimus, quam et mann 

propria subtus finnardmus. 

Data VI. kalendas iulii anno doniinicae incarnationis nccc: 

i,xv, indictione vm, anno domini Ottonis imperii rv, regni auteni 

xxx; aetum Magadeburch; in dei nomine amen.» 

Att nämnde tyske kejsare skulle ha ägt en sådan myndighet 

i det danska riket, som här tyckes förutsättas, har med skäl synts 

högst påfallande, jfr Johannes Steenstrup, Danmarks Sydgrjec- 

se s. 54 ff. cch där s. 59 f. anförd litteratur. Steenstrup kommer 

s. 59 ff. (jfr s. VII) för sin del till den slutsatsen, att »det hele .Akt- 

stykke er et Falsum». Genom denna slutsats skulle enligt H. 01- 

rik, Konge og Praestestand, 2:a uppl. sid. 33, »denne besvaerlige 

sag ganske vist [vaere] ude af verden», »men», tillägger Olrik, »til- 

bage stål rigtignok at vise, hvad menii^en skulde vane med ct 

sådant falskn^m. . . Det er en gåde, som historiegranskningon 

endnu ikke har löst.» 

Oltiks »men» visar emellertid, att denna sak genom Steen- 

strups förklaring ingalunda ar »ude af verden». I själva veiket 

skulle ju en sådan förfalskning, som Steenstrup antagit, varit 

alldeles ändamålslös oeh till intet gagn för de ifrågavarande bi¬ 

skoparna, ifall den t3'ske kejsaren icke i något avseende ägt myn¬ 

dighet att meddela de förmåner, som i brevet tillförsäkias dem; 

jfr A. M. V. Liliencron i Zeitschr. der Gesellschaft fui schlesw - 

holstein. Geschichte XLlV:io. Genom en nc^grann stilistisk'’uii- 
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dersökiiing av brevet har v. Liliencron a. st. också visat, att brevets 

avfattningsform på intet sätt tyder på att det skulle vara förfal¬ 

skat, utan att brevet fastmera »iiberzeugendeMerkmaleseinei Ab- 

fassung in der kaiserlicheii Kanzlci trägl». För sin del anser v. 

Iviliencron (a. a. sid. 47) det vara tydligt, »dass das sächsische Kai- 

sertum einen aut die kriegerischen Ertolgc Heinrichs I. gegrunde- 

ten Anspruch auf Oberhoheit uber Jutland geltend gemacht hat. 

und dass dieser vom dänischen Königtum, wenigstens zu Lebzei- 

ten Otto des grossen, auerkannt worden ist». 1 en recension av v. 

Liliencrons undersökning har också H. Koht i (No.) Hist. Tids- 

skrift 5:e R. 111:416 uttalat den meningen, att »det ser virkelig nt 

til at den danske kongen i henved tyve aar {965—983) var skat- 

skyldig til den tyske keiser». 

Men icke häller detta kan vara den slutgiltiga lösningen av 

den här föreliggande frågan. Ifall det omtalade brevet vore full¬ 

ständigt riktigt återgivet i den avskrift, från vilken vi kärma det¬ 

samma, skulle av brevet följa icke blott att den danske konungen 

varit skattskyldig till den tyske kejsaren, utan att »regnum Da- 

norum* likt en tysk landsdel stått under en tysk »comes» samt 

att den tyske kejsaren genom sin »fisci exaetor * uppburit skatt 

direkt från danska egendomar. Men detta är ju alldeles orimligt, 

då landet vid ifrågavarande tid veterligen hade egen konung, 

som naturligtvis genom sina uppbördsmän uppbar skatten från 

de särskilda egendomarna. I den punkten måste alltså avskrif¬ 

ten av brevet vara felaktig, vari den uppger, att det i brevet till¬ 

försäkrade privilegiet skulle gällt i fråga om egendomar i det da:i- 

ska riket: orden »vel regno* kunna icke ha tillhört brevets ur¬ 

sprungliga lydelse, utan måste ha tillsatts senare. 

Men om brevet således från böijan endast talat om egendo¬ 

mar »in marca Danorums, vad avses då med »marca Danonim»? 

Steenstnip har nog rätt, då han i Danmarks Sydgraense sid. 56 

säger, att här tyckes föreligga en översättning av nam¬ 

net Danmark. Men av nyss anförd grund kan den, som skri¬ 

vit brevet, icke, såsom Steenstrup tror, med nämnda beteckning 

ha avsett »de Danskes Rige: Danmark», utan han måste därmed 

ha menat ett annat Danmark. Enligt min framställning i avdel¬ 

ningen III ovan fanns det också fordom ett annat område, som bar 

namnet Danmark (och som just utgjorde »Ur »-Danmark), näm¬ 

ligen gränsraaiksområdet vid Slie n—E i d e r n. 
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Det är ii]>i)enbar1igen detta Daimiark, som i brevet äsj ftas med 
■>marca Daiiorunii^.^ 

Tillsättandet i brevet av orden »vel regno» härleder sig en* 

ligt min mening från någon, som velat förklara »niarca Danorum * 

som liktydigt med »regnum Danorum»; att »vel» här.står i för¬ 

klarande användning bekräftas därav att det s. 37 f. nedan om¬ 

talade brevet av år 988 strukit »marca» och endast upptagit »in 

rogno Danorum*. Denna i originalbrevet ovan raden eller i 

margen tillsatta förklaring har sedermera i avskriften infogats i 

texten, såsom ofta skett i gamla avskrifter. På här ifrågavr- 

r.imlc tid förekom namnet »Danmark» ännu i dubbel använd¬ 

ning: dels om gränsområdet Danmark, dels om riket Danmark. 

Detta är ej märkvärdigare än att t. ex. namnet Holland dels 

l)rukas om provinsen Holland, dels olta om del rike. virlill 

provinsen hör. Antingen har förklaringen »vel regno ♦ tillagts i 

god tro av någon, som företrädesvis kär.de »Danmark* som be¬ 

teckning för riket, eller ock har denna tolkning gjorts gäl¬ 

lande i avsikt att giva det i brevet omtnbde ]>rivilegiet en större 

Täckvidd {jfr nedan s. 36 f.). 

Att nämnda gränsområde vid den tid brevet utfärdades {år 

1JO3) hört till tyska riket, är redan sannolikt pa grund av andra 

omständigheter. Alltsedan Henrik I år 934 gjorde sitt segerrika 

krigståg mot konung Guupa i Hedeby-riket; iT-Daumark- (jfi 

Widukinds på 900-talet skrivna Res gesta* saxonicie: »Cuin aii- 

tem [Heinrieus! omnes in cirenitu nationes subieci.sset, Danos. qni 

navali latrocinio Vrcsoiies inenrsabaut, cum exercitu adiit vicii- 

'|uc, et tributarios faciens, rcgejii eorum nomine Chnubain ba]'* 

lismuin percipere fecit». Hon. Oeim. Hist. Script. 111:435), stod 

detta onuade nnder de följande fem decennierna åtminstone tid¬ 

vis i mel eller mindre grad under tyskt välde. Enligt en jämfö¬ 

relsevis sen — från 1300-talet stammande — isländsk källa (se 

vSteenstrup o. a. a. sid. 45) skulle visserligen den danske konungen 

(lorm ha underlagt sig Gnupas rike. Men oni Wimmer, såsom 

Pa liknande* salt lord« :n fnirai hos JUuhanl (Mon. Crcnn.Hij^i 

Scripl. 1 *i \) om platsen (ör ett möte iiicd danskarna ar 825 vara att första 

•i iluticrtias gränsoniräle. ♦ 

*1 Gnupas rike sträckte si.i^ möjliy:eti ock över delar av Holstciii och Va^rien 

VSteenstrup, Danmarks Svil^r. ^5). 
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sanjiolikt synes, har rätt i (se StJnderjyllands Runemindesin. s. 

46), att Harald Gornisson, da denne på den stöire Jaellingcstencn 

berömmer sig av att han waR uan tanmaiirk ala», därmed syftat 

])å att ha!i ')vandt den del af Sonderjylland, som Ifcnge havde va?- 

ret underlagt Svenskeren Olav» — Gmipas fader — )'og hans cf- 

terkoinniore, tilbage», kan (jorm ej ha tagit Gmipas hela rike*, 

eller också hai han snart åter förloiat det. Den oinständighetcn, 

att Gtnipas son Sigtrygg, såsom den ena\*cdels]>ang>.tenen (Wiiii- 

mer a. a. sid. f.) visai, burit kouungalitel, tyder även pa att 

åtminstone cn del av '.l’i-Dnnmark» ännu en tid haft bestand 

som evet rike. Detta vai väl fortfarande underkastat Tvskland. 

dl det ej är troligt, att Sigtrygg, även ansatt av sina grannar i 

norr, mäklat Irigiira sig fran detta beroende. 

Harald Gormsson har redan tiil^gt gj<‘rt finsc.k att utvidga 

sitt välde soiKrut •■kIi driva undan tyskarna. Detta iVanigar dels 

av Widiikind II:io; »Multos (iui])pe illis diebus fo. 940) v^^axones 

j)atiebantur liostes. . . ab nquiloi.e Danos» etc. <leJs av bi.*rältclscn 

hos Dudo (>[on. Geim. Hist. Scrijd. IV:9“), enligt vilkvUi danskar¬ 

na - »Iienin od 940» (se Steeiistni]) a. a. sid. 51) — fört »innunie- 

rabilia praelia» mot Herimami liilUuig. som av Otto I satts att 

stvra och vaka över de nordviistra delarna av luins rike. Dessa 

strider voio åtminstone till en början fiamgåiigsrika för danskar¬ 

na, såsom man kan finna därav att de miligt beiätlel.sen gang 

lyckade.s taga själva Hcrimann till fanga. Längre fram 1'ingo e- 

mellertid ly.skarna övertaget; detta ser man av Widukind, lib. 

111.75, där det heter, att Otto. det vill \äl i detta fall säga hans 

htrtig Hcriman!!. -»Danos armis vicisse»; jfr ock Thietmars 

uppgift om Otto: »sedat Danos» (se Moii. Hist. Germ. Sciijit.III: 

743^}. Att Herimann till slut fatt Harald att hålla sig stilla, äi även 

tydligt därav att denne ej fann radligt att fiircna s’g med den mf)t 

käjsaren uiiproriske Wichmann. när denne omkring år 96g 'se 

Steen.struj) a. a. sid. 52) .sökte fa honom till bundsförvant: Ha- 

Vissa förvirratle uppgifter i clt par källor hava tolkats susom tydande pa 

•at keiscr Otto i aaret 954) forhandlet med England om ct forhnnd mot Dan¬ 

mark» (Koht i iSo.] Hist. Tidsskr. jrc R. 111:413). Otto kunde <lu vid Harakl.s 

betvingande möjligen haft engelskt understöd. Detta är dock mycket litet tro¬ 

ligt, jfr Thaemcrt. Die Kriege Heinrichs I. und Ottos I. gegon Dänemark> 

sid. 41 If. 
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lald Ställde som villkor härför, att Wichmann först skulle bringa 

Henmann eller någon annan (tysk) furste om livet. Så länge He- 

rimann och Otto den förste levde, lämnade Harald även sederme¬ 

ra tyskarna i fred (omkring år 968 synas dessa ha väntat ett danskt 

anfall — se Widukind Ill.yo — men därav blev intet). Haralds 

respekt för Otto visar sig också därav att han 973 skickade sän¬ 

debud till denne, som i likhet med utskickade från flere andra 

tolk bragte kejsaren »kungliga skänker».^ Men att Harald en¬ 

dast väntade på lägligt tillfälle att angripa tyskarna, S5rnes där¬ 

av att han, så snart Herimann och Otlo 973 dött, grep till vapen 

och bröt in på det tyska området (Mon. Gevm. Hist. Script. XX: 

788). Haii drevs dock snart tillbaka av Otto II, som härrrid till 

och med trängde fram genom Dannevirke; se Thietmars bekanta 

berättelse, Chronicon 111:4. Att gransen vid denna tid (974) gick 

vrid Dannevirke och att *Ur-Danmark» således då hörde till T5^k- 

land, synes framgå därav att Thietmar, sedan han berättat, huru 

Otto skyndat till Slesvig och betvingat Dannevlrkebefästningar- 

na, omtalar, att kejsaren »Urbem uuam in hiis finibus... 

edificans presidio firmat» (jfr ock C. Neergaard, Nordiske For- 

tidsminder 1:264 f.*). 

M Se Mon. Germ. Hist. Script. 111:62: »Veaeruat. . . legati Grecorum. Bc* 

neveatanorum. Ungariorum^ Bulgariorum. Danar um, Sdavorum, cum regiis inu- 

ncribusf. I en sekundär kalla, Annales Altah. majores (se Steenstnip a.a. sid. 

62, noten 3) omtalas denna beskickning pä följande sätt: »etiaiu legati dneu 

Haroldi, quem putabant resistere imperatori, omnia sua deditioni Otonis subiici* 

unt cum statuto vecUgali.» Att denna källa ej är att lita på, framgår redsc 

därav att konung Harald i den kallas >dux». Att här de gåvor Harald sände 

kejsaren fattats som cn tribut frän ett underlydande land, kau bero pä förbland- 

uing av Harald och hans danskar med danskarna i »Ur-Danmark», som vid denna 

ticl varit underkastade den tyske kejsaren. Bn följd av denna missuppfattning 

av Haralds ställning till kejsaren var, att den förre degraderades till »dux». 

*) Enligt Steenstrup a.a. sid. 48 skulle man av Niålssagan veta, att Harald 

Gormssoii o. 970 mottagit besök i Hcdeby av isländareu Gunnar från Lidarendc. 

varav skulle följa, att denna stad »ikke paa de Tider var givet i de tydske Kei- 

seres Vold». Men av berättelsen i Xiäla framgår ej, att till Haralds rike da 

även hört gränsområdet vid SUen-Eidern. Ty dels kan med Hedeby i den nms 

det norr om SHeu liggande Slesvig, som kan ha varit dansk besittning även un 

der den tid tyske kejsaren rådde över nämnda gränsområde. Dels säger sagan 

icke. att det varit i själva Hedeby som Gunnar besökte Harald, utau endast att 

Gunnar styrt till Hedeby med sina .skepp och att Harald »var J)ar å land upp» 

(Xiåla kap. 31). Gunnar landade alltså i Hedeby, vilket haa ju kan ha gjort. 

Digitized by 
Original from 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 



NAMNET DANMARK 35 

Det är således redan av vad nu anförts rörande »Ur-Dan- 

marks» historia mellan åren 934 och 974 sannolikt, att detta 

gränsområde på 960-talet varit tysk besittning.^ Härtill kom¬ 

mer nu det direkta vittnesbörd om att så år 965 var förhållandet, 

som enligt min ovan givna framställning lämnas av det anförda 

kejsarbrevet.* Det har uppenbarligen varit hertig Herimann, 

som efter sina ovan omtalade strider med Harald Gormsson när¬ 

mare införlivat det redan sedan Henrik I till T>'skland skattskyl¬ 

diga området. 

Det tyska väldet över »Ur-Danmark» blev emellertid ej 

långvarigt. Harald Goimsson uppgav ej det mål, för vilket han 

redan som ung konui^ börjat kämpa: att häjda och tillbakadri- 

va det tyska framträngandet mot norr. På sin ålderdom, är 983, 

lyckades det honom att erövra den plats, som Otto II befästat till 

skydd för den mot danskarna framskjutna gränsen (se Thietmar, 

Chron. III:i4, Mon. Germ .Hist. Sciipt. Illiyöö). Därmed hade 

Harald också förvärvat »Ur-Danmaik *.* Nu kunde han med 

skäl å sin faders gr avsten vid Jaellinge säga sig ha »vunnit allt Dan¬ 

mark*, sedan han med sitt rike Danmark även införlivat gräns- 

ävea om staden di hörde till tvskaraa« samt begav sig därifrån uppåt landet 

och truffade där Harald. 

Här må även erinras om Helmolds uppgift i hans (o. 1170 skrivna) 

Chronica slavorum^ enim tempore* (något före 963) »Steswich enm pro- 

vincia adiacente, que scilicet a lacu Stja ad Bgdoram fluvium protenditur, Roma¬ 

no imperio subiacebat* (Mon. Germ. Hist. XXI: 19). 

*) Att enligt min uppfattning av privilegiebrevet. såsom uteslutande hand¬ 

lande om egendomar i det dä tyska Slien-Bideroinrådet. icke blott biskopen i 

Sles\4g, utan också biskoparna i Ribe och Arhus skulle besuttit egendomar där, 

är intet förvånande. Det var ju genom tyskt åtgörande, som dessa biskopsdö- 

men nyss inrättats. Biskoparna i Ribe och Arhus voro ännu knappast annat 

än tnissionsbiskopar (jfr. Biereye, Beiträge zur Gesdiidite Hordalbingiens im 

i o. Jahrhundert s. 49) och i saknad av några säkra inkomster i de biskops* 

domen, som tilldelats dem, hade de tills vidare fått några tyska egendomar i gräns* 

området sig anvisade. På liknande sätt erhöll ju ärkebiskop Bbo, då han utsändes 

som missionär till Danmark, en egendom i Tysklands dåvarande nordligaste 

gränsområde (se Vita Ansgaiii Cap. 13). 

Såsom Steenstrup a a. sid. 53 framhåller, tyda uppgifter i ett par gamla 

källor pä att Harald stil visse Tider har udstrakt sin Magt over LandskaberSyd 

fur Eider. > Kanske var det nu, som detta skedde. Möjligt är ock, att Harald 

redan under sina framgångar mot Herimann (jfr ovan) för en tid lyckats lägga 

under sig ifrågavarande landområden. 
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området med sanuna namn. Wimmeis datering av inskriften a 

denna sten till »o. 980» torde alltså mycket nära träffa det rätta 

(att inskriften niaste stamma från senare delen av Haralds rege¬ 

ring är jii för övrigt tydligt av att han i den berömmer sig av att 

Jia »gjort danerna kristna»). 

Ännu dröjde det emellertid någon tid. innan den tyske kej¬ 

saren uttryckligen avstod från det omstridda gränsområdei. 

Detta skedde på 1020-talet, då kejsar Konrad begärde konung 

Knuts nv Danmark dotter till maka åt sin son; Konrad gav da 

Knut, såsom det heter lios Adam nv Biomen II. 54, '»civitateni 

Sliaswig oum marcha*, quae traiis ICgdoram est. in foedus anii- 

oitire ) (jfi ock det i en handskrift av Adam förekommande sclio- 

liet: »In.])erator resignavit, si quid haberet iuris in terris vioi- 

nis limitibus Sliasswig nna cuin marcha»k Alt det vid denna tid 

övcrhuviul kunde vara tal om nagot slags bestämmande över det¬ 

ta område fran tyska kiisarens sida. bekräftar också, att det icke 

alltför långt förut verkligen varit : tysk bosiUning. 

Däremot ar det. så vitt jag kan se, ej påvisat, att även r i- 

k e t Danmark på qöo-talet skulle varit underlagt den tyske kej¬ 

saren; i alla liändelscr kunna ej orden ^>in. . .regno Danorum'*eti'. 

i den ovan omtalade avskiiften av Otto den förstes privih giebTe\’ 

från år 965 godtagas som bevis härför. Att detta rike år 974 ge¬ 

nom Otto den andres seger över Harald Gormssem kom i ett visst 

beroende .iv kejsaren, är diiremot icke osannolikt.- Troligen var 

*1 iJetla iiioriJiii hos av Bremen sauit halls uppgift, att Henrik I vi<l 

SWs\i}i iii.sjitt cn »marvhioiiom •• ha varit huviulstödcn för clen åsikten, alt h.ir 

på präiisfii skiilic funnits en tysk .s. k. Mark i:ninrk^rcvskap). Sasom v. I.ilieii- 

vron, soin .senast (a.a. siil. y} ff.) umlcrsökt liennn frå^a. funnit, iir <lcl cnieller 

tul ieke å<l.i^'alagt, alt en sarlan »Mark» verkligen existerat på <lc sa::iskn kcjs.ir 

iias tij. Att en sååaii ännn mindre fnnnits under Karalingcrtidcn. hai redan 

Koppniann i Jahrhiicher fitr <lie I.andeskunde der Hcrr.ogthiimer Schleswig. IIol- 

stein nii<! Laucnhtirg ff- vi-sat. Jfr om denna fråga dessutom särskilt 

Steenstrup i hans aiif. arh. si<l. S ff. Om. sasoni jag .sökt visa, det ifrågavarande 

gränsområdet egentligen hetat Dani-iiinrk. får man ocksiV förklaring på, var¬ 

ifrån Ailam fått sin föreställning om att del utgjort en »Mark». 

*) Enligt Annales Altahenses majores .skulle Harald C;oTms^on redan före 

ha betalat en skatt till kejsaren. Det .säges nämligen i dem, att Harald efter 

Ottos krigståg år 974 »promisit illi censum dare, qiieui antea dedit». No¬ 

tisen om Ottos tåg är emellertid i dessa annaler mycket förvirrad (se t. ex. Steen- 

sfrup a.a. .sid. 6y) och annalisten synts även äljes ha gjort sig skyldig till niis?* 
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det nn, ‘ oiii man i jmvilegiebrevct införde det tillägg, enligt vil¬ 

ket »matca Danonini» förklarades liktydigt med »regnum Dano- 

rum^, för att på detta sätt söka göra dc i brevet tillförsäkrade 

privilegierna gällande även i det danska riket. 

Dtt brev trån år 988. vari Otto den tredje på framstall- 

!iing av den då ännu levande ärkebiskop Adaldag bekiäftar 

och utvidgar de privilegier hans farfar 965 beviljat biskops¬ 

sätena i Slesvig, Ribe och Århus (samt även tillerkänner 

biskopssätet i Odense samma förmår.er) talar i överensstäm¬ 

melse med nänula förklaring endast om privilegier »in regno 

Danorum». Att Otto III, som notoriskt icke haft det min¬ 

sta att bt>stämma över nagon del av Dann;ark, tagit sig för 

att bevilja privilegier i det danska riket, har förefallit ännu 

orimligare än att Otto I på sin tid gjort detta- Steenstru]) 

förklarar därför (se a- a. sid. VII) även detta brev för oäkta. 

Härtill finnes emellertid icke tillräcklig giund. Med brevets till¬ 

komst förhåller det sig säkerligen ])å följande sätt. Urkunden är 

daterad Wildoshaiisen (en ort nära Bremen) den 18 mars 988. Så¬ 

som mau av andra urkunder vet. besökt^ Otto verkligen dcnnii 

ort nämnda månad oeli ai. Man ser också av dessa iirkundeT 

(tryckta i ^[or.. Germ. Hisl. Dinl. Il : 439, 4^i\ att Adaldag i 

Wildosliaiisen sammanträffat med Otto samt begagnat tillfället 

att fä en del av dennes företrädare beviljade jirivilegier föinyacle 

och bekräftade av rikets nye herrskare. Ärkebiskopen har dä 

också låtit förnya privilegicbrcvet av år 965 för de under honom 

lydande danska biskoi)arna. Adaldag förstod visserligen, att 

denna förnyelse för tillfället var av intet värde, men 

han var en beräknande man, som tänkte, att den i en framtid 

kunde komma till nytta, i synnerhet som Harald Gormssons n>'ss 

inträffade död och de i sammanhang därmed stående inre stridig¬ 

heterna i Danmark öj)]njade utsikter för tyske kejsaren att åter 

en gång kunna få något att säga åtminstone i någon del av Dan¬ 

mark. Dessutom jjassade Adaldag jiå att få dessa privilegier ut¬ 

vidgade, så att de danska biskoparna fingo rätt att föi^’ärva egen¬ 

domar i alla delar av Ottos rike, varjämte deras tjänare befriades 

tag, sc nuten ^ sid. 34 liär ovatt. Hiir kan liksom {ja det t nämnda not medde¬ 

lade stallet ett missförstånd föreligga, i det att de g a v o r Harald 973 sunde 

Otto fattats som en skatt. 
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Iran att erJägga tuU, då de besökte Tyskland, och detta var ju 

förmåner, som kommo kyikan till omedelbar nytta.‘ 

Den föregående undersöknii^en hoppas jag hava skingrat 

det dunkel, som vilat över de tyska privilegiebieven från åren 965 

oc'h 988 samt visat, att väl gränsområdet vid Slien — Eidern: 

»Ur-Danmark», men ej riket Danmark vid mitten av 960-talet 

varit underkastat den tyske käjsaren. Därjämte hoppas j^, att 

undeisökningen bestyrkt den i avdelningen III framställda för¬ 

klaringen av namnet Danmark såsom ursprungligen tillhörande 

det danska gränsområdet: »niarca Danonim», såsom det kallas 

i kejsarbrevet från år 965, »SUaswig cum marcha, quae trans %- 

doram est», såsom det benämnes i det ovan meddelade utdr^et ur 

Adam av Bremen. 

Betecknir^aiiia »marca Danorum» och »Danmark» skulle 

vara direkt identiska, ifall Schiitte har rätt i (se hans framställ¬ 

ning i [norsk] Hist. Tidsskrift 5. R. IV, häftet i) att folknamnet 

1) Förnyelse urkunden ar Ar 988 lyder enligt Mon. Gertn. Hist. Dipl. II: 

441 (ändringar och tillsatser till brevet från 965 med större stil; parentes anger 

att något uteslutits): 

In aemlue sanetae et lodivlduse trinitatis. Otio dei demefitla rex. Qtnnium fidt* 

lium nostrorutn tam praesentium quam futurorum piae devotioni pateat, quo* 

modo nos ob petitionem et inierrentum dUeeti noetri AdaJdasl Bremensis eedesise 

videlicet venerabilis archtepiicopi [ac] pro etato et iocoJumitate regni ocsui qoidqaid 

|)roprietatle in ( ) regno Daooiuin ad ecclesiaa in bonoreu dci conatnictaa, vldcUcet SUefoni* 

ccnnem, Rlpeotem, Aruienaen, Othenesuuigensem* vel adbuc peitiaere videtur vel is 

rum adqulratur» ab omoi ceoau vel aer vi tio noatil ioiia alsolvisiua, i*t ut episeopis prcaciipUnuu 

cccicsiarum absque ulla cosiitia veJ aJicuiua fiad soatii ezaclotia iofeatollose aerviast ct aoccws- 

hant. voiiupua ct Hnniter inbemua. Insuper concedimus praedietarum ecclesianiiii 

episeopis ut potestatem babeant emendi agros possessiones et praedia in om* 

tiibus regni nostri partibus ubieunque velist aut possint. Servoa vero et coionoa ia 

corum proprietotibus babitaatet ntJU niai liadem episeopis aervituroa ab omni etlani noatii ioxb 

»crviiio abfoMmua et aub nullius basno vel diadpliua iiloa niai aub illarum eccledanun advccatb 

v.w volumua. Ad haec etiam omnes fideles nostri djgnoscaut, quod nos Folg- 

berti nuntii ecdesiae episeopi rogatu onmes etiom inquiUnos sive qualicunquc 

paratu euntibus in nostri regni finibus theloneum prorsus perdonavimus. Et ut 

hoc noatrae auetoriUtia pracceptum finuum atque iDconvulaum pennaneat tiasc ebartum conaetiN 

;itmiillquc ( ) Inpressione Slgnan iuaaimua quam et manu proftfia subtui finnavimtis. 

Hala XV. kalend. aptilis anno domiiucae iocarnationia Z)CCCC1.XXXV1II, isdicUoQ<‘ 

I, anno autein tertii Ottonis regnantis V; acium Vuildeshusen. in dci nomine feli- 

citer umen. 
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vclatier» voro det primära i lörhållande till landsnamnet och såle¬ 

des ingijige såsom första led i Dan-mark. Detta behövde ju ej 

hindra, att min etymologi på Dan- vore riktig; det skulle i så fall 

varit 1 o 1 k e t, som fått namn efter den vattensköljda sidlänta 

boningsplatsen, och därefter skulle landsnamnet bildats av folk¬ 

namnet. Men när en naturbeskaffenhet hos boningsplatsen ligger 

till grund för både platsens och dess befolknings namn, är det väl 

a priori sannolikast, att det är namnet på boningsplatsen, som är 

det primära (såvida ej, såsom ju stundom kan ha varit förhållan¬ 

det, båda namnen rentav uppstått samtidigt). I fråga om nanr- 

nct »Danmark» föreligger också en särskild omständighet, som 

talar för att det ej är bildat av folknamnet, nämligen parallellen 

med sx'enska och norska lokaliteter, som bära namnet Danmark 

och ej ha uppkallats efter daner-namnet (se ovan i avdelning III). 

Om också beteckningen »marca Danorum» således ej synes vara 

direkt identisk med »Danmarkr, så har den dock en fullständig 

motsvarighet i den ombildade form med gen. plur. av folknamnet 

som första led, vilken, såsom det ags. Dena-mearc visar, tidigt 

brukats vid sidan av »Danmark». 

Att namnet »Danmark» från att ha betecknat ett jämförel¬ 

sevis litet område med tiden utvidgats till benämning för hela det 

senare danska riket, har många paralleller bland geografiska namn, 

och utvecklingsgången kan ju liärvid ha varit den j^ ovan sid. 

26 angivit. Ett vittnesbörd om att Dan{i)- i Dan{i)-mark såsom 

jag a. st. förutsatt tidigt fattats som namn på det nordmannafolk, 

vars (syd)gräns gick här, föreligger ju i det nyss anförda Dena-mearc; 

ett annat sådant vittnesbörd är formen Dana-marcha i Ademari 

ffödd 988) Historiarum Ivib. III, 41 (M. G. H. Sciipt. IV : 139, 140) 

Da namnet »dancr» saknas hos Ptolemaios (2:a årh.)', ehuru 

M Att »daner ••namnet på något sätt skulle ligga till grund för Ptolemaios 

Jttvciones (jfr ovan sid. 9 noten) finner jag nu så mycket mindre troligt, som jag 

är i tillfälle att åberopa en omständighet, som kan utgöra ett kraftigt stöd för 

den av mig anf. st. påpekade möjligheten, att daveiones vore felläsning för iap^ 

rmnes och avsåge invånarna i Daprir härad. Denna omständighet är, att de av 

Ptolemaios bland stor-Skandias inbyggare anförda, hittills ej lokaliserade /iroi- 

i oi (Jirescfi etc.) kunna vara identiska med invånarna i en gränsbygd till Daprse 

hurad, nämligen Fars härad: Fersianutn eller F e r s ense territorium, såsom 

<let i äldre tid kallas (se Script. rer. dan. IX); firaisoi bör efter förlust av andra 

.•itavelsous vokal (ai l>ehöver ej vara diftong, utan kan stå för germ. t, se Schön- 
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denne npptager så många andra benämnirgai på sydnordiska 

stammar, är det tydligt, att det på hans tid {om det överhuvud da 

ännu funnits) varit inskränkt till sitt uisprungliga lilla omrade. 

Under de följande århundradena har det emellertid hunnit sprida 

sig och blivit kollektivnamn för ett antal sydvästnoidiska stnni- 

niar, såsom man kan se därav att det förekommer hos Proko])ins 

{6:e århd) och av honom brukas i dylik användning (lian talar 

0111 Jaiyyj' ra sÖri/. se ovan sid. lö). Det låg ju också ganska 

nära till hands att fatta ocl’ använda dan(i)- i Dau[i)-marl; i>a 

detta sätt, då iJani- '‘sankliindingar, vatteiiiändingnr * nia.stf 

lia synts vara en mycket passande benämning ])a dessa staiiniuir. 

Deras boningsplatser utgjoides ju i stor utsträckning av vatlen- 

besköljda traktor. Omedelbart norr om den hiir itragavaraiica- 

gränsen låg det sanka SiUcnde (vdlket ock jämte dess invunare. 

såsom jag hoppas fiamgår av exkurseii nedan sid. 42 ff., haft .>iti 

namn av landets vattensjuka beskaffenhet). Även andra del.n 

av Jutland äro ju sidUinta (namnet futland har också — a\ Xo- 

reen i Upjisal.a universitets årsskrift 1^07 sid. 6 noten — tolkal> 

som »vattenland»). l‘'ör övrigt bodde ju stammarna till belvdlig 

<lel på öar. 

Det är emellertid tänkbart, att utvidgningen av namnet 

Danmark till att omfatta hela det senare danska riket liaft en an¬ 

ledning. som gjort denna utvidgning ännu förklarligare: Slicn- 

Pvider-området kan ha varit icke blott det danska namnets, utan 

även det danska rikets vagga. Att grundandet av det östnordi¬ 

ska riket, Sverge. utgick från Mälarbygden, bar säkerligen ej varit 

feltl, Wörterl). s. X\*l) hos Norem. Ascinvctl . (»ram. 113.J ha Mi 

vit som sa ^vnoni övergång av r > ö framför i-förljiinlolsi (eller gcnojii la> 

ning av soiu ri) kan hu givit r<its. 

Det sid. 17 ovnn omtalade namnet Dauus stammar även fran ri;c arhuii* 

dradet. Att dunanamuet vid <leuna lid varit sa bekant och spritt, som tlcfla 

och vissa andra hos Schöiifeld. \\*örtcrb. s. 71 anförda personnamn synas antyda, 

kati förklaras av <le upprepade härjningstag till främmande kuster, soiu da)K*r 

redan nu företagit (se ovaij sid. 11, u) (K*h som troligen begynt ännu tidigart, 

sannolikt har även redan tidigt passagen Kidcr Slien börjat användas som hun 

dclsväg. vilket givit ökad spridning ut namnet. \*ad ifrågavarande utanför iu»rdcn 

förekommande personnamn med Dan- angår, är det emellertid cj M säkert, att 

de härleda sig från folknamnet »<laner>». De kunna vara på ort och ställe upp¬ 

komna bildningar till någon av <ie germanska stammarna av formen ilnu- 
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utan sanunaiiliaiig med att de forntida medelpunkterna tör den 

östnordiska handeln: Birka och »Sigtuna, voro belägna i denna 

bygd. Dc handelsexiHiditionei, som utgingo härifrån, åt norr 

och söder, öster och väster, och de handelsplatser, som dessa grun¬ 

dade pil många olika håll, banade helt säkert vägen för samman¬ 

slutandet av de östnordiska landen till ett rike. På samma sätt 

kan sammanslutandet av sydvästra norden till ett rike — medel¬ 

bart eller omedelbart — ha utgått från Slien-näjden, där de äldsta 

huvudorterna för handeln inom denna del av norden. Hedebv: 

Slesvig, voro belägna. 

Saxo börjar sin Hi toria Danica med följande ord: »Dan igi- 

lur et Angul, a quibus Danorum cepit origo . . . conditores gentis 

nostre . . . fiicre.» Angul är e]>onym för Ängeln, halvim norr om 

Slien. Dan eponym för Danmark. Att Dan(mark) och Angel(n) 

här ställas vid sidan av varandra wh att »Danorum origo» säges 

ha utgått från dem‘, pekar ju ock i den riktningen, att Ur- 

Danmark varit en gränsbygd till Ai*geln och alt det danska riket 

haft sitt upphov fran näjdeii vid Slien. 

Att Aii^clu i enlighet med nc<la8 uppgift skulle varit urliciniuvt för dc till 

Britannien utvandrade a n g I c r n a och sale<les under eu ganska seii tid haft 

vestgermansk befolkning» ur i och för sig fi>ga sannolikt. Denna uppgift torde, 

redan Zeuss, Die Deutschen und die Naehbarstunuiic s. 496. f<'»riuodut, cn* 

dast föranletts av namnlikhctcii; don ;ir nog av sauuua art. som exempelvis Snor* 

res härledning av a s a r n a fran .-j.oVn. jfr om denna fraga T^dmaniis grund* 

liga uiuiersökning tM)er die Heimat uml den Nameii der Angelii. 
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EXKURS. 

Sillende. 

Sillende låg enligt kimg Alfreds Orosius (se här ovan sid. 15 f.) 

»nordväst om saxarna» samt söder om »Gotlands: Jutland. En¬ 

ligt Einhards aimaler, där det omtalas under formen Sinlcndi, 

var det ett »nordmannaland på andra sidan Eidern» (se M. G. H. 

Script. 1: 202). På grund av dessa uppgifter har Steenstiup i 

Danmarks Sydgrsense sid. 33 dragit den slutsatsen, att Sillende 

»maa vjere en del av Sonderj ylland og da v el snarest det vestlige 

Kystland, ... et Navn for Marsklandet eller for det av Aalöb ligt 

gjeimemstrommede Landskab Nord for Eidermundingen.» 

Att Sillende var namn för ett »vattenland», bestyrkes också 

av betydelsen hos den ordstam, varav första ledet av detta namn 

är.bildat. Det bar synts ovisst, vilkendera av de former, under 

vilka namnet är bevarat; Sillende eller Sinlcndi vore den riktiga. 

Nu finnes emellertid ett gammalt folknamn, vars sammanhang 

med ifrågavarande landskapsnamn hittills icke observerats, som 

visar, att Sillende är den ursprungligare formen. Detta folknamn 

är det hos Ptoleniaios anförda sigulones. Enligt denne författare 

bodde sigulones från Elbe räknat »ovanför saxarna i väster» (se 

hans Geographia, utg. av Muller I, i : 257) och på hans kartor (se 

kartorna hos Schiitte, Ptolem5'’s Maps etc.) finner man dem pla¬ 

cerade läi^s efter sydvästra kusten av jutska halvön, alltså just 

där det gamla Sillende låg. Det är således tydligt, att innebyg¬ 

garna i SiUende hette sigul-onee. Sambandet med sigulones be¬ 

kräftar, att Sil- i Sillendi är samma ord som lågty. fris., nord. sil 

ndl. sijl, hty. Sicl, vilka som bekant förklaras ur ett msprungligt 

*sihil- (se t. ex. Falk o. Torp, Et. ordb.); till detta utgör en 

vernersk växelform (< I medellågtyskan betecknade sU 

bl. a. »Entwässemngsgraben, atich die verschliessbare Miindung 
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dess., w. unter einem Damm oder Dcich diirchgeht (bes. iu der 

Maisch)»; liknande betydelse visar st/ i trisiskan och nederländ¬ 

skan samt i nyhögt3'skan (vais form Stel är lanad frånlågt>*skan). 

Ordet förekommer i lågtyskan även i ortsnamn, se Jellinghaiis, 

Die westfälischen Ortsnamen. I nordiska språk är stl först an¬ 

träffat från nyare tid^ samt vanligen i betydelsen »redskap att 

sila med»; i jutska dialekter förekommer det dock om »stenkiste, 

hvorigennem vand ledes, f. eks. under en vej,» (Feilberg, Ordb.), 

en användning, som liknar dch från lågtyskan etc. anförda. 

Steenstrup, som i Danm. Sydgr. sid. 32 endast håller sig till 

den i lågtyskan och frisiskan hos sU uppträdande betydelsen »Sluse» 

avvisar sammanställandet av sil och SiUUnde med följande mo¬ 

tivering: »dels var man paa de Tider ikke naaet til nogen egentlig 

Inddigning mod Vesterhavet med tilherende Sluser; dels vilde 

Sluse naeppe vaere et Ord, der lod sig anvende som karakterise- 

rende et Dandskab og derfoi egnede sig til at forbindes med lendi. 

Mest afgjoiende er dog, at det sidste Led ubestrideligt ei dansk 

og derfoT kraever et dansk Förled.» Häremot är emelleitid att 

invända, dels att sil även är ett nordiskt ord (och -lenäe ävenle¬ 

des tyskt: jfr t. ex. foinsax. gi-lendi i mina Kleineie altsächsische 

Sprachdenkmäler sid. 23 rad 5) och dels i synnerhet, att man icke 

behöver utgå från betydelsen »Sluse», utan från en msprungligare 

bemärkelse hos ifrågavarande ordstam. Den ursprungliga bety¬ 

delsen hos stammen framlyser ännu i no. dial. sila »om langvaiig 

Regn» (Aasen Ordb.), sv. sila med liknande betydelse, eng. dial. 

sile »to pour, flow, streara, to drip copiously; of rain: topourhea- 

vily and continuously» (Wright Engl. Dial. Diet.). Vidare erinrar 

om betydelserna hos det verb, varav sU utgör en avledning: 

fht. sihan »leise tröpfclnd fliessen», ags., sBon bl. a. »flow», sanskr. 

siiicäli »giesst, begiesst» (se t. ex. Uhlenbeck, Et. Wörterb.) Den 

vernerska växelform med g, som jag förutsatt för sigulones, fin¬ 

nes också förut representerad: i ags. partic. sigen till s?on, i no. 

sige »rinde langsomt, inn-sig »Indstromning» (Aasen) , i fht. gi-sig 

»stagnum, palus» (Graff, Althochd. Sprachsehatz VI:i3i) m. fl. 

1) I Prit2ners Ordb. upptagas ett sil med betydelsen »stiIlestaaende eller 

langsomt flydende Vand mellem to Fald i samme Elv eller Vasdrag t, men detta 

är uppenbarligen fel för stl « det bl. a. i svenska ortsnamn förekommande sil: 

Sfl, varom* se Nordlander i Svenska Landsmålen 11:6* 
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ord. Sil-lende, < *sihil~land~, betyder alltså ungelär »vatten¬ 

flödeland», »vattensjukt land», d.v.s. just vad det med detta 

namn betecknade området är och ännu mera fordom var.^ 

Det återstår nu att förklara den av Einhard (och hans av- 

skrivara i Vita Ludovici, Mon. Germ. Hist. Script. II: 62»/) an¬ 

vända formen Sin-lendi. Miillenhoff har {i Nordalb. Studien I : 14J 

D. Altertumskunde V : 123) trott denna form vara den rätta ocli 

sökt fa ett passande innehåll i nanmet genom att tolka det som 

»wiistes Land (Geländc)». Detta är att inlägga mera i sin- än 

denna lörstavelse innebär. Mutlenhoff åberopar för sin tolkning 

fsax. sin-weldi »silvarum deserta, solitudo», men denna översätt¬ 

ning av det fornsaxiska ordet är ej sannolik. sin-wel4i betyder i 

stället »ungeheurer Wald» (Heyne, Heliand), »grosser Wald» 

(Behaghel, Heliand); tusprungligen har det väl betytt »urgammal 

skog, urskog»: jfr got. sineigs »alt», sinteins »inimerwährend, ags 

sin- »ever, eteinal, continuous» etc. Men ett Sin-lcndi »stort 

land» eller »urgammalt land» ger ju ingen tillfredsställande inne¬ 

börd. Denna namniorm beror också säkerligen på en folketyino- 

logisk ombildning. Ombildningen har utgått från en form *S>- 

Icndi {uppkommen genom förkortnir^ av -U- i Stllendc enligt 254.4 

i Holthausens Altsächs. Elementarbuch). *ST-lendi liar av Kin- 

Miuh har i Paul u. Brauncs Beiträge XVII: 199 fört 

med Jc ovan anförda ordeu sammanhörande fht. f.sax. Sytcftv etc., nicn bar oj 

funnit detta verbs vaidi^^a betydelse användbar till förklaring av folknamnet, 

utan med hänvisning till iidl. Hjgcfi »hinfallcii, in ohniuacht fallcu*. nvhd. sc/or 

»matt * etc. tänkt sig signloHCs betyda »dic hinfälligcn *. MUch förlägger si^uhnes 

till Fycn (se hans större karta). Med mera skäl kunde man på Fyeii placera clea> 

Ptolcmaios bland invånarna a största Skandia-ön anförda Mun man 

hittills ej lyckats lokalisera. Maii väntar ju onekligen att hos Ptolcmaios ;ucn 

finna namn. som höra till aiidra av honom omtalade Skandta-uar; de cuti}i, »om 

han även anför bland den största Skandia-öns invånare, har ocksu Moiileliusi 

Sveriges Historia 1:4 (Stockholm 1S77) alternativt tänkt sig vara honmia pil en 

annan • av de större Skamlia*öariia: (»olland (jfr ock Iv Hjärnc i Namu 

Bygd V:7o f.). ratwuoi kan slå för ftuowi, jfr ]'ronia. den äl<lre tormeu iör Fytf 

(anf. bl. a. i Script. rer. dan. IX); ändringen Ullfauonoi skulle kunna bero påin 

verkan av det latinska »västanvind • (Plolemaios* nordiska nauin återg e 

ju åtminstone till en del på latinsk uppteckning), cn inverkan, som kunde saia* 

inanhänga med att Fycn är den västligaste av de skandiska öarna. 

Schulte sammanställer i Ptolcmy’s Maps clc. sid. b.\ sigulovrs med »the O K 

mentioned in the Widsilh poem V-eside Ibe Saxons.» 
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NAMNET DANMARK 45 

lard, resp. hans sj^esman, återgivits med Sin-lendi, därför att 

han var van vid att förstavelsen sm- var motsvarigheten till nord. 

(ju t. ex, ty. sin-gruon: fnoid. si-grhn-). 

Efter att ursprungligen ha varit beteckning endast för den 

jutska halvöns sydvästra del synes SilUnde ha utsträckts till att 

omfatta hela den sydligaste delen av halvön. Därpå tyder 

Ohteres redogörelse för sjövägen mellan Scirii^es heal och Hede- 

by, enligt vilken man vid passerandet av halvöns östra kust på 

styrbord bl. a. hade Sillende (se ovan sid. i6). 

At< namnet Sillende rätt tidigt kom ur bruk och dog ut, kan 

just sammanhänga med att namnet Danmark, från att ursprung¬ 

ligen endast ha betecknat gränsmärken vid Eidern — Slienviker, 

snart kommit att omfatta även området närmast norr därom, 

d. V. s. just Sillende. Denna vidgade omfattmng kunde Danmark 

så mycket lättare få, som det även kunde uppfattas som »vatten- 

mark» och således som synonym till Sillende »vattenland». 
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Introduction 

Le travail que je présente ici a été entrepris en collaboration 
avcc deux amis dont la Science regrette maintenant la perte. C’est 
d’abord Paul Meyer qni a pris pour moi une copie du manus- 
crit C du Char d'orgueil, et qui m’a cédé la copie du manuscrit 
L que feu R. Fumivall avait faite pour lui. En me présentant ces 
copies Paul Meyer m’a vivement engagé å publier le poeme 
qu'elles contiennent et auquel il a donné le titre dont je me sers 
ici {Rom. XIII, 514). Je le lui ai promis, mais je regrette beau- 
coup de n'avoir pu m’acquitter plus tot de ma proraesse. J'au- 
rais pu alors profiter de ses conseils et lui offrir mes remerci- 
ments pour Textréme bienveillance qu’il m'a témoignée en tant 
d'occasions. 

Une autre collaboration m’est venue de la part de Vivian 
G. Stafkey, le regrette professeur de langues romanes ä la Fa- 
culté de Southampton. Je lui avais proposé, dés 1913, de publier 
avec moi le Char d’Orgueil. Il avait accepté ma proposition avec 
empresseraent et s’était tout de suite mis au travail de copier les 
manuscrits dont je n'avais pas alors de copie. Mais aprés une 
opération subie ä un hopital militaire de Londres, il s’enr61a 
au mois d'aout 1914, dans Tarmée anglaise. 11 est parti peu 
aprés pour la France, ou il a été une des premiéres victimes de la 
guerre. C'est une carriére pleine de promesses qui s’est ainsi 
bnisquement terminée. Starkey etait né en Roumanie; mais il 
habitait depuis longtemps TAngleterre, ou il avait publié, avec 
H. E. feerthon, des Tables synoptiques de phonologte de 1'ancien fran¬ 
dats (1908). Il avait fait de bonnes études romanes å Vienneetå 
Berlin, et fut nommé professeur å Southampton quelques moisseu- 
lement avant sa mort. Il n’a eu le temps de faire, pour notre 
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IV JOHAN VISJNG 

edition commune, qu’une copie du manuscrit d’Oxford et ime col- 

lation sur le manuscrit de la copie que Paul Meyer avait faite du 

manuscrit de Cambridge. 

Le Chat d’orgueil a tant de rapports avec la LeUre de Vempe- 

reur Orgueil que j'ai cru devoir réunir les deux poémes dans la 

méme publication. II est vrai que ce demier poeme a déjäétépu- 

blié par Th. Wright, dans les Reliquia antiqxue II, 248 et s. (1841), 

mais d'abord cette publication n’est faite que d'aprés Tun des 

deux manuscrits existants, ensuite le livre de Wright est main- 

tenant peu accessible. Si, du reste, la LeUre est, corarae on le ver- 

ra d-dessous, de Bozon, il n’est que légitime de la comprendre 

dans une publication d’un autre poeme de cet auteur. 

L'Auteur et son Oeuvre 

L’auteur du Char d'Orgueil se nomme au v. 340: Ceo voult ly 

frere Bozoun qe est ordenours (ms. C; O porte Boion, Ch BozumY) 

Cette revendication de la patemité du poeme est corroborée par 

la rubrique du ms. Ch: Cesi tretys fist frere Nick. Boioun del ordre 

de freres menours, et par une table latine, jointe ä ce ms., vers la 

fin du XlVe siécle, et qui mentionne notre poeme sous le titre 

de Currus Boson {Rom. XIII, 499, note). Ce nom d’auteur revient 

souvent soit dans les rubriques soit dans Tintérieur d’autres poé¬ 

mes, comme on peut le voir dans la Romania XIII, 506—535. 

et dans Tlntroduction des Contes moralisés, p. XXXetsuiv. Ils’a- 

git, évidemment, dans tous ces passages, d’ une seule et méme per- 

sonne. 

Les formes Bozon, Bozum, Boson, etc. reviennent au méme; 

Boiun s’explique par la ressemblance de la lettre j avec j 011 y; 

Boun enfin (cf. les Contes, p. XLVII) est graphiquement tres 

rapproché de Boiun {=Boioun). 

La production littéraire de Bozon est assez riche. Paul Meyer 

a dressé, dans la Romania XIII, p. 507 et suiv., et dans Tlntro- 

duction des Contes, une liste des ouvrages qu’il croit devoir attri- 

buer å Bozon. Ce sont, outre les Contes, deux Poémes allegori- 

C^est doac par inadvertance que Paul Meyer préteud, Conies mofå- 

lisés, p. XXXI, que Ic Chat d^Orgueil est anonyme dans tes m$s. C ct O. 
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DErX POÉMES DE NICHOLAS BOZON V 

ques, un poéme sur la Bonté des femmes, une satire sur la Femme 

comparée a la pie, quelques petits Poémes religieux, un traité 

de Denaturesce (signifiant ä peu prés égoisme), des Sermons en vers, 

des Proverbes de bon enseignement, neuf Vtes de sainles. De ces 

ouvrages Paul Meyer lui-méme a publié les suivants: les Contes 

(en collaboration avec Miss Lucy Toulmin Smith, 1889), la Bonté 

des femmes (dans Tlntroduction des Contes), la Vie Seinte Angneys 

(ibid.), et un grand nombre des petits poémes (ibid., et dans la Ro¬ 

mania XIII et XV). Dés 1842, Thomas Wright, sans nommer 

Bozon, avait publié la Femme comparée å la pie (dans Specimens of 

lyric Poetry, 1842), un Po^me allégorique sur la Passion (dans la 

Chronicle of Pierre de Langtoft, II, 1868), et un extrait du Char 

d'orgueil (dans Reliquitr, 1841: La geste des dames). Jubinal avait 

aussi publié, comnie anonymes, les deux premiers de ces poémes 

{Nouveau Recneil II, 1842). Plus récemment R. Fumivall a publié 

dans The Minor Poems of the Vernon A/s (II, 1901), les Proverbes 

de bon ensignement (que M. Chr. Thom, de TUniversité de Dimd, 

se propose de publier d’aprés les neuf manuscrits. qui les 

renferment): et. M. Ludwig Karl a publié la Vie de sainte Elisa¬ 

beth de Hongrie låoins la Zeitschr. f. r. Phil. XXXIV, 1910). 

Cej)endant il faut ajouter a la liste de Paul Meyer quelques 

oevivres qu’on peut attribuer, ayec plus ou moins de certitudc, ä 

Bozon. Ainsi la Plainte d’Amour, publiéc par moi (Göteborg, 

1905). deux Vics de saints, publiées par A. T. Baker (Mod. 

Lang Revieiv IV, et Rom. XXXVIII, 1909). Dans un artide des 

Studier tillägnade Karl Warburg (1912), j’ai cité trois ou quatre 

poémes encore comme étant de Bozon. Mais j'ai en partie chan- 

gé d’avis, et aujourd'hui je ne lui attribuerai que deux de ces 

poémes. 

Cest d'abord la Desputeison de Vame et dii corps, publiée par 

M. E. Stengel dans la Zeitschr. f. r. Phil. IV, p. 75—So (cf. ibid. 

p. 365 et 585). Voici les raisons pour lesquelles je crois ce poéme 

de Bozon. Des quatre manuscrits qui le contiennent, il y en a 

trois qui renferment d’autres poémes de Bozon, savoir Selden sup* 

ra 74, Arundel 288 et Cheltenham 8336. Ensuite le style et la 

métrique de la Desputeison trahissent tout ä fait Tauteur de 

la Plainte d'Amour. On n'a qu’a comparer Temploi, dans les 

deux poémes, du petit vers, p. ex. 

Digitized by Google Original from 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 



VI JOHAN VISING 

Dcsp.: 5f. Oicz comeiit. PlainU: 656 et s. Me$ escotez la manere. 

Coment 

725 Mes coment? 

yi De haut en bas. 879 De haut e bas. 

gf Tant soulement. 726 Tant solement. 

lof Jouretnut. 288 £ owrs « 434, 594) 

39fP«y verité. 714 Pwr verité. 

47f Dunt sunt forclos. 978 Me unt forclos. 

Comparez aussi le début de la Desputeison (ms. de Cheltenhara, 

Rom. XIII, p. 520): Si cum jeo ju en un lit. La voiz oy de un es- 

perit, et les vers 817 et s. de la Plainte: Jeo ju Vautre jour en 

mon lit, E veni Envie, si me dit. A remarquer encore Desp. 14! 

de avant Tinfinitif avec la signification pour, phénoméne syntaxi- 

que fréquent dans les écrits de Bozon (v. le Commentaire du v. 

45 et une note au v. 678 de la Plainte). Enfin Tauteur de la 

Desputeison exprime souvent des idées chéres ä Bozon, p. ex. sur 

Thonneur qu’on témoigne å la richesse (8ab, Plainte 724 et. s., 

739 et s.), sur les pauvres que Ton écorche (256, Plainte 214 et 

ailleurs, Contes p. ii et s., Chat d'Orgueil 482, etc.), sur la confession 

(55e, Plainte 863, Contes, p. 81 et 108, Char d’Or^ueil 536, etc.). 

C’est ensuite le Débat de Vhiver et de Vété, publié par Jubi- 

nal dans son Nouveau Recueil II, j). 40—49. Ce poéme se trouve 

' aussi dans un manuscrit, Harley 2253, qui renferme un autre 

poeme de Bozon, la Femme comparée å lä pie (v. Rom. XIII, p. 

518). La métrique d’une partie du Débat est celle de la Desputei¬ 

son et de la Plainte. Le petit vers du Débat ressemble bien au 

petit vers des deux demiers poémes, quand méme les coinciden- 

ces littérales ne seraient pas importantes. En général le style 

du Débat rappelle celui de la Desputeison et de la Plainte. Que 

Ton compare p. ex. les passages suivants; 

Débat: Je faz russinole chaunter, 

Arbres floryr, fruit porter, Sauiitz couniredit; 

Je faz floryr Ic ver ger, 

Fueil e flur noi^el porter .i grant delit {p. 48), 

et Plainte: Jeo defendi les taillages, 

Jeo fiz rendre les damages A povres gens; 

Jeo fiz crier les grant festes, 

Jeo fiz chanter les nobles gestes En mun tens (v. 181 et s.). 
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DEUX POÉMES DE NICHOLAS BOZON VII 

Pour ce qui est de la Parabole du demi-ami, publiée par Paul 

ileyer, Rom. XXXV, 50—53, et la Vie de Sainte Madeleine, 

publiée par Suchier, Zeitscht. /. r. Phil. IV, 362, je ne crois plus, 

comme dans raou artide dédié å Warburg, quelles soient de 

Bozon. 
4 

Mais en revanche, je crois pouvoir affirnier que la Leitre de 

Vemfereur. Orgueil est de lui. 

D’abord la lettre est adressée aux personnes et aux institutions 

que Bozon aime ä prendre å partie dans ses écrits: å ohaut et 

bas», V. 10 {Plainte 879, 901, 971, Bonié des femmes, v. 9), ä la 

Cour de Rome, v. 13 {Plainte 422, 910), aux cours des rois, v. 85 

{Plainte 446, 907), aux justices, v. 95 {Plainte 931), auxvicomtes, 

V. 99 {Plainte 936), aux baillis, v. 107 {Char 130, Contes, p. ii, 

121, etc.), aux écuyers, v. 155 {Plainte 353, 613), aux gentilles 

femmes, V. 163 {Char 394), aux religieux, v. 1^0 {Plainte ^71, C har 

202), aux chapelains, v. 212 {Char 473. 477), aux voisins, v. 243 

{Char 186, 190), aux matrones, v. 255 {Char 513). 

Ensuite les idées sociales énoncées dans la Lettre sont en 

grande partie celles que Ton retrouve le plus souvent sous la plume 

de Bozon: la cruauté envers les pauvres, v. 89, 106, 119, etc. {Char 

130, Contes 12, 13,19,etc.),lesmauvaisserviteurs, V. 146,etc. {Char 

177, Contes, p. 21, 153); les gentilles femmes se coiffant de gemmes 

et d’autres objets brillants, v. 160,-275 {Char 321, 366, etc.), ou 

balayant le plancher avec leurs traines, v. 165, {Char 394, 399): 

les chapelains abrégeant le sermon, v. 184 {Char 480); le jeu od 

Ton jure formidablement, v. 186, 187, 247 {Char 467); Timpor- 

tance de la confession, v. 203, 554 {Char 508, 536, 537, 554, Con¬ 

tes, p. 81, 108, Plainte 863). Du reste 1'orgueil lui-méme est un 

sujet ressassé par Bozon non seulement dans la Lettre et le Char 

mais aussi dans les Contes {p. 18, etc.) et dans la Plainte, ou il 

est au^i souvent personnifié (v. 76, 832, 1000). 

Enfin le style et la langue de la Lettre sont bieii le style et la 

langue de Bozon. Il y a dans la Lettre un grand nombre de mots 

et de phrases qu’affecte Bozon mais qui sont assez rares en de- 

hors de ses écrits. Ainsi dans la Lettre: le mot auncienrie v. 49, 

introuvable partout ailleurs excepté dans les Contes: faire force 

v. 97, iio, et souvent dans les Contes (v. Vocab.), dans la Plainte 

V- 343 (v. Comment.); reädour, v. 87, 106, Contes, p. 54, etc. (Vo- 
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cab.), Plainie 977 (Comraent.), Bonté des femmes, \\ 160; espieyter 

hosoigne v. 90, Plainie 784; enoyter, v. 121, Contes, p. 113, etc. {Vo- 

cab.), Chat: enoytemeni v. 63; religions (pourmoines), v. 180, Char 

202 (Comment.), Plainie ^jr.courtehours, v. 2y>, Plainie ^20 (Com- 

ment.), 934; wivre, v. 322 (Comment.), Char 443 (Comment.), 

Plainie 588, Conies p. 90. On pourrait citer encore ja iauni — 

:— ne, V. 170, 178, locution qui n’est pas précisément rare, mais 

qu’affectionne surtoiit Bozon (v. Char, v. 333, .Comment.). A re- 

marquer aussi v. 35 et s.: Jeo fis Adam fere eschaunges, etc., etles 

vers analogues cités plus haut, p. VI. 

. Il me parait donc certain que Bozon est Taiiteur de la Lettre 

de Vempereur Orgucil. Cependant on se demande comment il se 

fait qu’il ait traité Orgueil une fois de reine et une autre fois 

d’empereur. Mais cela s’explique assez facilement. I«e poéme sur 

la <(reigne de pecché» est surtout une satire sur les vices des 

femmes; Theroine de ce poéme devait donc étre une femme; cette 

femme étant la fiUe de Lucifer (v. 2), elle est tout naturelleinent 

appelée Orgueil, puisque Lucifer' est le grand orgueilleux. Le 

Char d'Orgueil est bien un poéme sur Torgueil, mais c’est surtout 

un poéme sur la reine de péché. Dans une autre occasion, Bozoii 

a voulu traiter plus spécialement Torgneil; il compose alors 

la Lettre de 1’cmpereur Orgueil. La satire de ce poéme vise en pre¬ 

mier lieu les orgueilleux, les jjrésomptueux, ceux qui «tiennentle 

nionde sous leur pied» (v. 6). Qu'il en ait fait un empereur. cela 

nest que tout naturel. 

Certains passages des écrits de Bozon permettent des conclu- 

sions relatives ä la région oii il vécut et ä Tépoque ou il a écrit. 

Dans la Plainie d’Amour. v. 371 et s., il parle de TEcosse 

comnie d'un pays voisin; au v. 458 du méme poéme il emploie le 

terme uapentak, qui appartient ä TAngleterre septentrionale (v. 

Stubbs, The consiitutional History of England, p. 103 et s.). Dans 

les Conies moralise’s, p. 96 et s., il mentionne deux riviéres de l An- 

gleterre du Nord, le Trent et le Derw’ent; p. 25 du méme ouvrage. 

il dit qu’il a vu des »berbitz qui vyndront de Escoce». 

Le nom de Bozon est souvent accompagné, dans les nianus- 

crits, d'attributs qui le désignent comme franciscain 011 frére 

niineitr. On vient de voir qu'il s'appelle lui-méme, au v. 340 du 
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Char d’Orgueil, «frére Bozonn qui est ordenours» (c’est-ä-dire 

qui a le droit de conférer Tordination), et que la rubrique du ms. 

Ch du méme poéme le désigne comme étant «del ordre de freres 

menours». Cette désignation revient dans d’autres rubriques de 

ce manuscrit; v. Ront. XIII, p. 507 et s., les Contes, p. XI,IV. Il 

est donc tres probable que Bozon appartenait ä un de ces couvents 

franciscains, extrémement nombreux, qui se trouvaient, aiix 

XIIIc et au XlVe siécles, dans TAngleterre du Nord. 

Quant å Tépoque ou Bozon a composé ses ouvrages, 011 peut 

constater les faits suivants. 

D’abord, la Vie de sainte Elisabeth de Hongrie n'est pas plus 

récent que le commencement du XlVesiécle, puisque Tun des ma- 

nuscrits qui la renferment, le ms. Cotton Dom. XI, date de 

Tannée 1304 ou 1305 (v. un artide de M. Karl dans la Zeitschr. /. r. 

Phil. XXXIV, p. 297).*). Ensuite la Lettre doit étre datée iieu 

aprés la méme époque. Il y est fait mention de quelques faits 

historiques de la seconde moitié du Xllle siécle, et dont le j^lus 

récent est la prise de Saint-Jean d’Acre par le sultan d'Egypte, en 

1291. Comme les deux nianuscrits qui contiennent la I.eiire, ne 

sont probablement pas plus récents que les premiéres années du 

XlVe siécle {v. plus loin), elle a du étre comi)osée entre 1291 et 

1310. Un peu plus récente est la Plaintc qui se rattache étroite- 

ment å la bulle papale Exivi de Paradiso, duömai 1312; la Plainle 

est donc de cette année, ou bien d’une date rapprochée de 

cette année (v. mon édition, Conimentaire, p. 3, p. 21). Enfinles 

Contes ont du étre écrits aprés 1320. C’est dans cette année que 

mourut révéque John d’Alderby, mentionné dans les Contes, 

p. 181, en des termes qui indiquent qu'il n’existait plus. l)’autre 

part, les manuscrits qui renferment les Co«/tfs, ne paraissent pas 

plus récents que le railieu du XlVe siécle; donc cet ouvrage date 

de répoque 1320—1350, mais il est probablement beaucoup i)lus 

rapproché de la premiére de ces dates. Cf. rintroduction des Con¬ 

tes, p. II. 

En outre, on peut constater queleCÄ<irestantérieurau])oéme 

de la Bonté des femmes. La deuxiéme strophe de ce poéme con- 

tient ces vers: Pur un char q'ay charpenté Ou tut le mounde i est 

*) Frand.stlue Michel avait déjå daté ce mamiferit dii commcncenuiit 

(Ju XIsiécle [Rapports, p. >jo). 
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entré, Haut e has, Une Jeme fu coroucee, vers qui évidemment font 

allusion au Char d’Orgueil. La Bonté des femmes ne serait donc 

qu’une palinodie. On peut rapprocher de cette palinodie les vers 

suivants de la Plainte: Jeo ne voyl Si bien nun de femme dire; 

Tute ey jeo grant matire En ceo toyl. Mes berget seieni lotes gens 

Ke funt as femmes reverens Pur m'amye (v. 525—531). Il est 

vrai que ces vers sont inspirés surtout par Tamour de la sainte 

Vierge, raais on ne s’explique pas qu'aprés avoir écrit ces vers Bo¬ 

zon ait fait une satire sur les femmes telle que le Ckar d'Orgue%l. 

Du reste il est vaisemblable que ce poéme a précédé aussi la Lettre 

de Vemfereur Orgueil. C'est ce qu'exige du moins la logique. 

Les oeuvres de Bozon ne sont pas remarquables au point de 

vue littéraire. Ses Vies de saints, ses Proverbes, la Disputeison et 

ses Contes manquent d'originalité, car ces oeuvres reposent sur des 

originaux latins. Mais il est vrai qu'au moyen åge faire oeuvre de 

traducteur était trés méritoire. Dans le Char, la Lettre, et surtout 

dans la Plainte, Bozon est plus original. Du moins ne peut-on 

pas prouver que ces poemes soient calqués sur des textes anté- 

rieurs. 

Pour ce qui est du Char, on a essayé d'en trouver des modéles. 

Paul Meyer dit, dans Tlntroduction des Contes (p. XXXII): *B 

serait sans doute assez difficile de dire ou il a pris Tidée de son allé- 

gorie. Peut-étre dans quelque ouvrage latin jusqu'ici non signalé. 

On trouve bien, dans les Distinctiones de Pierre de Limoges, la 

description d'un char allégorique, mais elle n’offre avec celle de 

Bozon aucun rapport». En effet le char des Distinctiones est le 

char dans lequel Elie monte au ciel, et il est évident que ce char 

n’a rien de coramun avec le char de dame Orgueil. Groeber a 

cru retrouver le modéle du char de Bozon dans un char allégo¬ 

rique de VAnticlaudianus d’Alain de Lille {Grundriss der rom. Phil. 

II, 856); mais il n’3' a pas, entre ces deux chars, la moindre 

ressemblaiice. Le char de VApocalypse n’est pas en jeu non 

phis. 

Le Char, la Let/re et la Plainte ont donc le mérite d’une cer- 

taine originalité. Il faut aussi reconnaitre, dans quelques parties 

de ces poémes, surtout de la Plainte, une vivacité de style qui ne 

inauque pas de faire effet. Mais en revanche, il y a dans ces 
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poéraes trop peu de clarté et d’exposition ordonnée. Plusieurs 

passages sont obscurs ou incompréhensibles, et il est assez diffi- 

cile de suivre Tidée générale de Tauteur. H sera donc utile de 

donner des résumés des poémes publiés ici. 

Voici le résumé du contenu du Char d’Orgueil: 

La reine de péché, fille de Lucifer, s'appelle Orgueil-, elle 

s’est fait faire un char (I). Description de ce char et de ses par- 

ties (II—XXI). Les roues, qui portent des hillets, les U 

corps du char, la partie supérieure, la partit inférieure, le ireillis 

dont il est revétu, les clous, les chatnes, le lien. les pomrmaux. l'en~ 

veloppe et le dtap qui le couvrent, deux guichets, une peiniure et 

une draperie, quatre fenétres, une enveloppe, une échelle avec 

quatre båtons, tout cela représente des vices, des défauts ou des 

gens vicieux, p. ex. courroux, vengeance (II), chicheté, saleté (V), 

mauvais amis (IX), mauvais compagnons (XI), etc. 

On entre dans le char (XXII); on y met un tapis et des cous- 

sins munis de boutons (XXIII—XXV), on le couvre d’un bahui 

(XXVI). 

Vient ensuite une description des quatre ckevaux et de leur 
* 

harnais (XXVII—LXIV). Le premier cheval est impatience, sa 

iéte est perte de temps (sens?) son frein, grognement, son hennis- 

sement, blasphéme, etc. (XXVIII—XXXII); les limons signifient 

cruauté des baillis (XXXIII). Le deuxiéme cheval est décrit 

strophes XXXIV—XLI; le iroisiéme cheval strophes XLII—LVI; 

le quatriéme cheval strophes LVII—LXIV. 

Ici se trouve intercalée une partie de vingt strophes, qui n’a 

aucun rapport avec ce qui précéde. Elle forme méme un poeme 

ä part dans le manuscrit de Londres, Musée Britannique Roy. 8 

E. XVII, od elle porte le titre La geste des Dames. C'est une vio¬ 

lente diatribe contre les femmes, leur coquetterie, leur avidité de 

plaisirs, leur vänité (LXV—LXXXIV). 

Lorsque avec la strophe LXXXV, la description des chevaux 

et de leur harnais est reprise, la satire contre les femmes continue, 

ce qui prouve que la diatribe précédente fait bien partie du poéme 

original. Ainsi les chevétres des chevaux représentent les da¬ 

mes voilées jusqu’aux yeux (LXXXVI), les/rems sont les demoi- 

selles qui blésent (LXXXVII), les coUiers représentent les dames 
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trop décolletées (LXXXVIII). Suivent encore quelques atta- 

ques sur les femmes (LXXXIX—XCII). 

Le char et les chevaux étant préts on met des coräes, on 

choisit un charretier, on jette une selle sur Bayard de Brie, et tout 

cet attirail représente des vices ou des défauts: mauvaise cou- 

tume, outrecuidance, etc. (XCIII—XCV). La selle est décrite 

en détail (XCVI—C), ce qui donne lieu ä une énuraération de 

nouveaux vices. On donne au maitre charretier un gar^on, un 

écuyer, dont le nom est Jote du péché, et dont Téquipement est 

larcin, bläme, etc. (Cl—CVII). 

Enfin dame Orgueil se met en marche; elle est accompagnée 

d'une suite nombreuse: trois dames représentant la sorcellerie, 

radultére, la lécherie, sept demoiselles, dont «porte- péché», »son- 

geresse», etc., trois chevaliers, å savoir Héréiique, Simon de Sy- 

monie, Torcenous (CVIII—CXII). Description des écus de ces 

chevaliers (CXIII—CXVI). Puis la dame améne des écuyers. 

des chapelains, des clercs, des justiciers et sénéchaux, un tréso- 

rier, un maréchal, un panetier, un bouteiller, un intendant, une 

lavandiére, une sage-femme, des acheteurs, un gardien des 

poules, un maitre-queux, un gar9on decuisine (CXVI—CXXXI\'). 

tous gens de la pire espéce. 

La description du char et de la suite de dame Orgueil est 

brusquement interrompue ä la strophe CXXXV'^, ou Tauteiir 

préche la confession, motivée parrénumérationdetouslespécliés 

indiqués dans les strophes précédentes. Les strophes CXXX\*II— 

CXL contiennent quelques conseils et une lamentation sur les 

méchants de ce nionde. 

Le contenu de la Lcttre se laisse plus facilement résumer. 

L’empereur Orgueil envoie des lettres ä «haut et bas» (v. lo) 

pour leur commander de se plier ä sa volonté; et spécialement r 

ä la cour de Rome (v. 13), qui cependant demande' ä savoir qui il 

est (v. 17—19); réponse d'Orgueil (20—26); nouvelle demande de 

Rome qui veut avoir des preuves du pouvoir d'Orgueil (27. 2S): 

réponse (29—48): demande de nouvelles preuves (v. 50); réponse 

(51—64); Rome promet son obéissance, si Orgueil lui procure de 

rargent (65—74): Targent est promis, et une convention est faite 

(v. 75—84); — 2" aux cours des rois (85—92), qui feront sa vo- 
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lonté ä condition qu’ils aient de Targent (93, 94); — 3° aux juges 

(95—98); —4° aux vicomtes qui ne doivent pas avoir honte de 

senrichir å tort et å force (99—106);—5“ aux baillis (107—110), 

qui ré|X)ndent qu'ils veulent bien ran9onner les gens (iii—114): 

remerciments d’Orgueil (115—116);—6° aux prélats qui doivent 

prendre aux pauvres ce qu’ils donneront aux riches (117—126); 

—7° aux bacheliers, pour leur faire écorcher les pauvres (127— 

136); réponse (137—142); —8° aux vassaux qui gardent lesusten- 

siles, pour leur faire négliger leur service (143—154);—q^auxécuy- 

ers, qui doivent contrefaire leurs maitres (155—158); réponse (159 

—162); —10° aux gentilles femmes, pour encourager leur coquet- 

terie (163—170); discussion entre les femmes et Orgueil (171—178) 

—ii^ aux religieux {179—182), qui promettent obéissance(183— 

190); conseils d’Orgueil (191—202); la discussion continuée (203— 

210); —12” aux chapelains séculiers, pour les détoumer de la droite 

voie (211—234); réponse (235—238): réplique d'C)rgtieil 

(239—242); —13* aux paysans, pour les exciter aux querelles 

(243—245): réponse (246—250); réplique (251—254): —14® aux 

matrones pour leur inspirer de Torgueil (255—258): réponse (259— 

264): réplique (265—272): —15” aux valets, pour les porter 

ä rinsolence (273—294). — Triomphe d’Orgueil (295—318). — 

Réclamation de Tauteur (319—324). 

Luigue et VcrsiMcatlon 

La langue de nos poémes est Tanglo-normand trés avancé que 

ron connait des autres écrits de Bozon et qui a été assez étudié 

dans d’autres publications de ses ouvrages. Je citera! ici quelques 

traits attestés par les rimes et témoignant d'une grande différence 

d’avec le fran^ais Continental et d'avec ranglo-normand du Xlle 

siécle. 

h'e jéminin ne compte pas; dans le Char: derere: cher2^,sens 

il pens 115, mal: sal 396, escris: mesprys (3e p.) 504, amunte (adv.): 
4 

munte (verbe) 77, meyni prodome est abessee :meynee 210, etc.; 

dans la Lettre: froum: Rome 81, brasere: pere 124, maundé: tneynee 

143, esquiers: maneres 213; 

« rime avec o {eu, oe)', Char: mesure: hore 467: Lettre: dedut 

(pour deduit): poet 253: avec ui: Char: meu: ennuy $zy, Lettre: es- 

meu: suy 25; 
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eaus et eus sont confondus; Char: eaus: quareus 97; comp. 

les graphies de C chateus 220, beus 451, d’0 ceaux 91, eaux 105, 

de H seuz 69, etc.; 

z équivaut å s; Char: prelaz: pas 173; Lettre: pars (pour parz): 

escharz (pour eschars) loi. 

La déclinaison est détruite å ce point que Tauteur met un 

gaunz å Taccusatif, Char 196, et omet Ts du cas oblique pluriel 

Char 97, 98, Leitre 226. 

L’article les n'est pas contracté avec a, Lettre 212. 

Dans la conjugaison, les infinitifs en -er remplacent noii seule- 
% 

merit les infinitifs en -eir, mais aussi ceux en -ir; Char: aver 15, suff- 

rer m. overer 266, fayler 268; Lettre: poer 27; toutes sortes de for¬ 

mes analogiques sont substituées aux formes originales, Char: les 

présents trest 133, fest 336, le participe fest 333; comp. dans la 

Lettre les rimes estret: est i6r {eyt 1^1), plest: parfet {participe 171). 

fet: est 291. 

Un phénoméne syntaxique å noter est Temploi de la préposi- 

tion de, devant un infinitif, au sens de pour, emploi relevé dans la 

Plainte, note du vers 678; v. le Char v. 45, 278, 319, 348, 366, 470. 

510, 526, 560; la Lettre 12. 

La langue des copistes nous présente non seulement les mémes 

phénomémes, mais beaucoup d’autres> fréquents dans Tanglo- 

normand des demiers siécles et qui ont tres bien pu appartenir å 

la langue de Bozon. En général, les auteurs n’écrivaient pas, dans 

ces siécles, tres différemment des copistes; les uns comme les au- 

tres ignoraient trop la langue de leurs ancétres. 

Pour ce qui est de Ve féminin p. ex., il est ajouté ou suppri- 

mé ad libitum; dans le ms. O: fete une chare 4, giste 149, celechivaU 

141, eid 234, gard 157, etc.; dans le ms. D: sent 5, rent 6, mere 

122, brasere 123, arichire 105, hoxäele 144, 165, etc.; dans H une 

mote 153, etc.; 

un e est intercalé dans autere O 6, aperet D 319, charueeres H 

130; comp. Stimming dans Boeve, p. 179; 

un i, équivalant å cet e, est intercalé dans cheminis O 68, 

comp. ibid. p. 183; cet i est connu d’autres textes, averis, utilis. 

erit, eris, ferteris dans Rom. XXXII, p. 33—36, dehoris dans 

Gautier de Bibbisworth 147; 

ee est souvent écrit pour e et ie: dans O seet X2I, seel 393; 
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dans C seet 313, pee 400; dans D aveent 123, meen 261, seen 262, 

seerl 320; dans H teent, pee 4, seel 34, etc.; 

ue {oe) se réduit en e; dans C demert 152, treve 250; cf. Stim- 

ming dans Boeve, p. 208; 

c et s sont confondus; dans C sesser 264, seint, seinture 413, 

cele 385; dans D se 265, cez (pour s«) 298, etc.; comp. mon édi- 

tion du Purgatoire de saint Patrice, p. ii; 

Ts final est souvent omis, surtout dans les adjectifs ou pro- 

noms pluriels précédant un substantif; dans C povere amis 139. 

/ause tayles 206, jaune colours 339, se sens 114, le liens 27; dans 

D male prises 97, beau deners 129, hele graunges 174, teu maneres 

214; dans H le fiz 38, etc.; — en d’autres cas, dans C ver 17, 18 

19, etc., for 44, fur 63, 199, me 499; dans D justise 95, etc. 

L’article a parfois, au nominatif, sing. ou pl.. la forme Ini; 

dans O 149, 171, 340; dans D 290. 

Le pronom nos est écrit nous, dans C 557, dans D 139, 250; 

lour sert d’accusatif. dans C 367, D iio; comp. Busch, Laui- 

und Formenlehre der anglon. Sprache, p. 57; les est datif H 71 a. 

Dans la conjugaison, on trouve quelquefois •mus pour -mes; 

dans C sumus 550, 558; dans H sumws 161, dans D veomus 184, 

devomus 188; souvent dans C -et pour -ez: pernet 157, afyet 158, 

lerret 160, donet 183, cesset 184, poet 555; souvent -ont [ount) 

et une fois -ant pour -ent; dans C enpirunt 76, pount 131, donont 

132, querunt 174, failont 180, gastount 360, volunt 427; dans O 

moustrount 295; dans H pussunt 241; dans C pusant 92; quelques 

présents en -n pour -nt; dans C foun 174; dans Ch entren 307; 

dans O aymen 356. Sur toutes ces formes, voir Tanquerey. 

VEvolution du verbe, p. 168, 208, 237; sur sumus Koch, Die Ent- 

wicklung des lat. Hilfsverbs esse, p. 13; sur ont mon édition du P«r- 

gatoire de saint Patrice, p. 16. Le subjonctif est substitué å Tin- 

dicatif: fierge, Char 419; cf. Tanquerey, p. 805. 

La versification de nos deux poémes est celle que Ton con- 

nait d’autres poémes de Bozon. Le norabre des syllabes n’est pas 

fixe. Le Char est coraposé dans im vers d’ä peu prés douze sylla¬ 

bes, et la Lettre dans im vers d'å peu prés huit syllabes. Il est 

vrai qu’en corrigeant les manuscrits on pourrait obtenir un grand 

nombre de vers de douze ou de huit syllabes. Mais comme j 'ai eu 
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souvent Toccasion de le faire observer, les poétes anglo-normands 

des Xllle et XlVe siédes ignoraient la versification fran^aise, 

de méme que bien des régles de la langue. Ils ne se distinguaient 

pas trop, å cet égard, des copistes. Et comment le feraient-ils? 

Les uns comme les autres étaient le plus souvent des moines ou 

des prétres ayant eu ä peu prés la méme éducation et subissant 

les mémes influences littéraires. Du reste il est évident que tel 

vers irrégulier est sorti tel quel de la plume de Tauteur. Comment 

se figurerait on p. ex. la strophe III du Char autrement que dans 

le texte des deux manuscrits? 

Les régles de la césure du vers de douze syllabes sont égale- 

ment négligées. Il est rare que la césure tombe juste dans ce 

vers. 

Le Char est composé en quatrains. Dans les cas ou les ma¬ 

nuscrits portent des sixains, il est probable que ces strophes ne 

sont pas originales. Les strophes sont monorimes, ä Texception 

de la strophe II; v. le Commentaire. 

Le vers et la phrase syntaxique coincident en général. Ce- 

pendant il y a, dans le Char, v. 158, un exemple d'enjarabement, 

et dans la Leäre, v. 173 ,et H 199, deux exemples tres frappants 

du méme phénoméne; v. le Commentaire. 

Les Manuscrits 

Le Char d’Orgueil se trouve å peu prés complet dans deux 

manuscrits, ceux d'Oxford (O) et de Cheltenham (Ch), et en état 

incomplet ou fragmentaire dans deux autres manuscrits, ceux de 

Cambridge (C) et de Londres (L). 

I. Le ms. d’Oxford est ä la Bibliothéque Bodléienne, ou il 

est coté Bodley 425. Il date, selon Paul Meyer (Con/cs, p. XXX), 

de la fin du XlVe siécle, mais selon les Caialogi librorum manu- 

scriptorum Anglia et Hibemia in unum colUcti {I, i, p. 310), ou 

il porte Tanden numéro 2325, il date du milieu du XlVe siécle. 

Void du reste la description que les Catalogi donnent de ce 

manuscrit: 

#2325. In English and French: written about the middle of 

the I4th cent. in England; laVs 7% inches, III + 113 leaves: 

with illuminated capitais; imperfect; binding red leather on oak 

boards, clasps lost, injured, English I5th cént. work. 

Digitized by Google Original from 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 



ni:i’x rof:MEs ni-: nicholas bozon XVII 

r. {foI. Il) The Psalter. .. 

2. (fol. 94) Five French poems-ii (fol. 94). A moral poem ex- 

horting to confession, begins: Tce voudra ceste escrit soucnt re- 

garder': b (fol. 101) T^es prouerbes Salomon’, beg. Xi sage dit en 

sun liuere’, probably by Nicole Bozon, see Romania XIII (1884), 

P- 5391 ^ (fol- 107) 'A father’s moral instruction of a son’, beg. 

'Bon enfant doit a son leuer’; etc. 

Probably acquired between 1623 and 1O28. 

Now Ms. Bodi. 425.» 

La date assignée ä ce manuscrit par Téditeur des Catalogi, 

savoir le milieu du XlVe siécle, est celle proposée par M. Chr. 

'fhorn, qui en vue d’une édition a copié les Proverbes Salomon, les- 

quels suivent immédiatement le Char d'Orgtuil. Ce demier poérae 

a été copié pour moi par Starkey, et les passages difficiles ou 

douteux de sa copié ont été coUatiormés par M. le professeur P. 

Studer, å qui je demande ä présenter ici tous mes remerciments 

pour sa collaboration précieuse. 

Le texte de ce manuscrit est tres mauvais; il présente souvent 

un vrai galimatias. Pour s'en convaincre, on n'a qu'ä regarderles 

variantes des v. 27, 97, 125, 176, 181, 235, etc. 

2. Le ms. de Cheltenham a été décrit amplement par Paul 

Meyer dans la Romania XIII. 496 et suiv.; il porte le numéro 8336 

de la coUection Phillipps. Ce ms. a été rédigé par plus d’une main 

mais «le tout parait avoir été écrit dans la premiére moitié du 

XIVe siécle» (1. c. p. 499). I^e Char d'Orgueil comxwtnc^iol. 66r"' 

et finit fol. 74r''. Quelques extraits en ont été communiqués 

par Paul Meyer. I^e reste du texte a été copié pour moi par Mlle 

Amy Despard, qui avait déjä copié sur le méme manuscrit le texte 

de la Plainte d’Amour, utilisé pour mon édition dé ce poéme. 

Je tiens ä reuouveler ici Texpression de ma reconnaissance envers 

Mlle Despard. 
I 

Il y a, dans ce manuscrit, des vers et des strophes qui ne pa- 

raissent pas authentiques, surtout dans les cas ou le nombre de 

vers des quatrains est excédé; v. le Commentaire, aux v. 44, 72, 

353» 503. 528, 539. Dans la Plainte d'Amour, j’avais désigné ce 

manuscrit par le sigle Ph (Phillipps); mais comme Sir Thomas 

Phillipps n’en est plus le propriétaire. je préfére ledésignericipar 

Ch (Cheltenham). 

Göleb. Högsk. Arisbr. A'A'r.' j - 
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3. Le ms. de Cambridge a également été décritendétailpar 

Paul Meyer. C'estlems. Gg. 6. 28 de TUniversity Library de Cam¬ 

bridge. Voici la description de Paul Meyer {Rom XV, 343—448); 

oParchemin; 200 mm sur 133; écriture proprement anglaise des 

envirous de Tan 1300; il y a ordiuairement trente lignes ou vers 

par page. Un feuillet manque au commencement et le bas du 

premier feuillet subsistant est mutilc. Ce livré vient de Tévéque 

Moore.» 

Le Char ä’OrgueU va du commencent jusqu’au fol. Sr 

Paul Meyer en a donné des extraits dans son artide de la Romania. 

Il a copié pour moi le reste du texte en méme temps qu’il m'a com- 

muniqué des rectifications des extraits qu’il avait déjå publiés. 

Cette copie de Paul Meyer a ensuite été collationnée sur le ma- 

nuscrit par Starkey. Ce qui manque au commencement n’est évi- 

demment pas qu’un seul feuillet, mais deux, car les 122 premiers 

vers du texte {d’aprés la numérotation adoptée ici) font défaut; 

cela fait, ä raison de trente ä trente-et-un vers par page, quatre 

pages, c’est-å-dire deux feuillets. Ainsi le premier vers du pre¬ 

mier feuillet sitbsistant est le vers 123 de notre poeme. Ce qui 

suit dans le manuscrit est conforme å ce qui suit dans cette édi- 

tion jusqu’au vers 130 inclusivement, c'est-å-dire jusqu’ä ceque 

comnience la mutilation dont parle Paul Meyer. Mais cette rau- 

tilation ne frappe pas les vers 131 et suiv., car l'ordre des strophes 

est singuliérement inverti dans le ms. de Cambridge. La partie 

mutilée du fol. ir° a contenu les vers 373, 380, 38g—398; comrae 

c'est le coté droit de la page qui fait défaut, ce sont les fius de 

vers (quelquefois presque les vers entiers) qui manquent. Fol. iv' 

commence par v. 399, 400; viennent ensuite les vers 421—428. 

Uéjå les deux derniers de ces vers sont un peu endommagés par 

la mutilation. Ici c'est le coté gauche, ou le commencement des 

vers qui fait défaut. La mutilation est plus forte pour le reste de 

la page, ou, par suite de Tordre capricieux des strophes, se sont 

trouvés les vers 133—150, dont il ne reste que quelques fins de 

vers. Fol. 2r® commence par le v. 429, apres lequel le ms. de 

Cambridge concorde en géiiéral avec notre texte. 

4. Le ms. de Londres se trouve au Musée Britannique, oii 

il est coté Roy. 8 E. XVII. Il a été décrit, bien que tres impar- 

faitement, par Ward, dans Catalogue of Romances II, 397 et 5Xr 
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Tout en constatant que le volunie se corapose de deux parties dif- 

férentes, il assigne au manuscrit tout entier d’abord la date «ear- 

ly Xllith cent.» (p. 397), ensuite la date «late XIII th cent.» 

(p. 533). Thomas Wright, qui a publié, dans les Reliquice antiqtuv 

(1841), p. 162 s., la partie de notre texte qui se trouve dans ce 

manuscrit, et qui comprend les strophes 1,XV~LXXXIV, est 

d'avis que le manuscrit est du Xllle siécle. M. Thom, qui a étu- 

dié ce manuscrit å cause des Proverbes qui s'y trouvent, ra’écrit 

qu’il le date de la^fin du Xllle ou du commencement du XlVe 

siécle. C’est probablement la vérité. 

Le Char d'Orgueil va, dans ce manuscrit, de fol. loSv” å fol. 

loqr*; ce qui veut dire qu’il n’y a lä qu’une petite partie de ce 

poéme. Cette partie est intitulée La gesie des Dames, titre dont se 

sert aussi Ward dans son Catalogue, et Wright dans la publication 

déjä citée. 

Je possede de cette partie une copie faite par R. 1'umivall 

pour Paul Meyer, qui me Ta offerte en vue de mon édition. Je 

désigne ce manuscrit par L. 

Il n'y a pas moyen d’établir des rapports precis entre ces ma- 

nuscrits. Ce qu’on peut affirmer, c’est que le fragment L se rat- 

tache de maniére ou d'autre ä O, et que Ch et O ont ime certaine 

affinité. Pour se convaincre des rapports qui existent entre L 

et O, on n’a qu'å parcourir les variantes des vers 295 s., 308, 310 

s., 347, ou les lejons de ces manuscrits paraissent’étre des fau- 

tes communes attestant une origine commune. Que les mss. Ch et 

() aient des rapports eiitre eux.celaparait attesté par quelques pas¬ 

sages qui semblent des fautes; v. surtout v. i6o: apres vos {vous) jurs 

pour aprés vous (C); v. 168 vout pour voyl (C); v. 283 curs {cours) 

pour quer (C); v. 414 cresche pour torche (C). Mais ä la rigueur, 

ces fautes — si fautes il y a —sout explicables. D'autre part C et 

Ch paraissent avoir au moins trois fautes en commun: il pour lui, 

V. 212, errer pour hener. v. 221 et Servir pour De servir {v. 274). 

Tout cela ne permet pas d’établir une filiation de nos manuscrits. 

Il semble eiicore que Ch et O aient interverti Tordre des vers 

369 et suiv. Mais d'autre part, C et O paraissent avoir fait une 

faute analogue aux vers 143 et suiv. On ne saurait donc rieii 

conclure de ces inversions de vers non plus. 

I/'ordre des strophes varie considérablement dans les manus- 
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crits. Le développement que Tauteur a donné ä son sujet étant 

assez incohérent et capricieux, il est impossible de déterminei 

avec certitude Tordre originaire des strophes. A tout prendre, il 

m’a semblé qve Tordre du ms. Ch est le plus logique; c’est donc 

cet ordre que je vais suivre dans mon texte. Je ne ferai excep- 

tion que jwur les stroj)hes portant dans mon texte les nuraéros 

IJ, LIII, I/XXV, et qui occupent dans C i d'autres places in* 

diquées dans les Variantes. En effet il m'a paru que dans ces 

cas la logique était plutot en faveur de Tjrdre du ms. C (O). 

Pour les strophes CVI et s., C et O ont un autre ordre que Ch, 

mais cet accord de C et d'0 doit étre fortuit. 

Voici un tableau qui raontre 1'ordre des strophes dans les mss. 

Ch, O, C; le fragment L ne présente pas de cas d'inversion. Les 

hiffres sont ceux de mon texte. 

Ch 0 c 
I—XLIV CXXXIX XXXI cd—XXXIII 

LI I—C XCIV—XCV 

XLV—L (sont omises les stro¬ XCVIII—c 

LII phes XIV. XV, XIX. CVI—CVII 

LIV XXIL XXVI. XLV. XXXIV—XCIII 

LIII LXXVI) Cl—CII 

I.V—LXXIV CVI—CVII CXV—CXVI 

LXXVI Cl XCVI—XCVII 

LXXV- cm—cv cm—CV 
I^XXVII—CXL CVIII CVIII 

CXII—CXVI CXII 

CIX—CXI CIX—CXI 

CXVII—CXX CXIX—CXXII 

CXXIV—CXXVII CXVII—CXVIII 

CXXIII CXXIV—CXXXI 

CXXI CXXIII 

CXXX—CXXXI CXXVII—CXXXII 

CXXXIV—CXXXVI CXXXIV—CXXXVI 

CXL CXXXIX—CXL 

CX XX VI I^CXXXVI 11 CXXXVII— 

CXXXVIII 

Le texte quon va lire a été constitué d'aprés les considératioiis 

suivantes. Ch et O sont souvent d’accord contre C. Dans la plu- 
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l)l-:rx POftMKS DK NICH(JI.AS BOZON XXI 

part de ces cas il m'a semblé que C présente le iiieilleur texte. 

C'est aiissi probablement le plus ancien manuscrit. J ’ai donc re- 

produit en général le texte de C. Pour les 122 premiers vers, 

et strophes CXIII, CXIV, qui manquent dans C, j'ai reproduit 

le texte de Ch, qui, comme on le verra par les variantes, est de 

beaucoup supérieur å O. Pour les vers 133—150, 373, 380, 389 

—398, fortement endommagés dans C, j’ai combiné ce manuscrit 

avec Ch (O). Sur les strophes CXV, CXVI, v. le Commentaire. 

Je ne cite pas toutes les variantes, mais seulement celles qui 

représentent une différence de sens, ou bien des formes ou gra- 

phies spécialement anglo-normandes, ou autrement intéressantes. 

C’est surtout au commencement que je reléve ces variantes 

ä titre d’exemples; ainsi v. 4 fete une chare pour fet un char; v. 

8, 12 hount pour honte; v. 10 endourie, etc. Iv’orthographe de mon 

texte est celle des manuscrits reproduits; elle n'est pas tout-å- 

fait la méme dans C et dans Ch, mais elle est en tout cas anglo- 

normande. 

La Lettre de Vempereur Orgueil se trouve dans deux niamis- 

crits, dont Tun est ä la Bibliothéque Bodléienue d'Oxford, col- 

lection Douce (D), eti'autre est au Miisée Britannique, collection 

Harley (H). 

Le ms D, Douce 210, a été décrit en détail par Paul Meyer. 

dans le Bulletin de la Société des andens textes, 1880, p. 46—83. Il 

est daté par lui du régne d’Edouard I (1272—1307). Le texte de 

la Lettre va du fol. 49d au fol. 51c. Le commencement et la 

fin de ce texte ont été communiqués par Paul Meyer. M. le 
# 

professeur P. Studer a bien voulu copier pour moi le texte 

tout entier. 

Le ms. H., Harley 209, date å peu prés de la niéme époquc. 

Il a été décrit par H. Wanley [et autres] dans le Catalogue of the Har- 

leian Manuscripts, Vol. I. texte de la Lettre va du fol. 5a au 

fol. 7a, et a été publié avec une grande exactitude par Thomas 

Wright, dans les Reliquia antiqua II, 248 et s. C'est encore åTob- 

ligeance de M. P. Studer queje dois une copie de ce texte, copie 

prise directement sur le manuscrit. 

Le texte de D rpe parait, å tout prendre, meilleur que celiii 

de H. Il y a bien des fantes dans 1), cela va sans dire; mais ces 

% 
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fautes sont surtout des fautes orthographiques ou des défigura- 

tions de mots, comme on pourra s'en convaincre en parcourant les 

variantes données au bas des pages. D a aussi, il est vrai, quel- 

ques autres lapsus; ainsi Tomission de^tt^, v. 9, rincompréhensible 

Me seynt eglise, v. 118, Tomission de ne, v. 234, un ne de trop, 

V. 254; mais cela est peu de chose. 

H a aussi de mauvaises graphies (v. les variantes); mais il a 

en outre des fautes assez graves: une lacune au commencement du 

V. 14, et entre les vers 201 a et 202 b; les mauvaises lejons au 

commencement des v. 15 et 16 et au commencement du v. 243, 

romission de fit, v. 36, de ne, v. 149, de est, v. 251. Il est pro- 

bable aussi que merveyl, v. 47, est une faute pour mestrie (il 

s'agit précisément de mestrie), et que le vers 293, qui correspond 

si bien au vers 291, mais qui manque å H, appartient åroriginal. 

Bans beaucoup de cas, .il est impossible de dire lequel des 

deux manuscrits a la bonne le^on. Les vers que H a de plus 

que D, peuvent étre aussi authentiques ou aussi inauthentiques 

que ceux que D a de plus que H. Pont ce qui est des vers 6ia 

—76 a, 199 a—210 k, ils ont peut-étre appartenu å I’original. Kn 

ce cas ils ont du se trouver quelque part dans les chapitres de la 

cour de Rome et des religieux. 

En somme, je crois devoir donner la préférence au ms. D. 

J'en reproduis le texte entier en communiquant, en regard, les 

variantes de H, et les passages de ce manuscrit qui ne se trou- 

vent pas en B. 
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Cest tretys fist frere Nich. Boioun del ordre de freres 

menours. 

[ 

La rcigiie de pecché est estreite de haut lignage, Ch. fol. 66 r° 
La fille est Lucifer ke cheit de haut estage; 
Si est apelé Orguil, dame de graunt age, 
Ele se ad fet un char de mult grant custage. 

5 La premere reo de son char de coruz est charpenté, 
L'autre si est vengaunce ki quert enemité. 
La terce si est baudour de sovenire mesfesaunce, 
La quarte si est honte de verrai reconisance. 

La bilette ke tiént corusce si est surquidurie, 
10 La bilette qe tient vengaunce, malice endurie, 

La bilette qe tient baudur, esperaunce de longe vie. 
Iva bilette ke tient honte, amour de ceste vie. 

L’un essuyl est rancur lunges ter.u en quer, 
Lautre irobedience ke ja ne se veot plier, 

15 Le corps del char, covetise ke tut veot aver, 
IvC founz del char, avarice ke ren ne vut lesser. 

VarianUs du tns. Ch: V. i6 del] de 

Variantes du ms. O : Kubriqu^ manque. A vant Slrophe I, O a la sfrofihe 

CSXXIX (v. A l' Introäuction) — V. 1 La Raine de tou2 peccbez estait de haut 

parage — 2 qui f>our ke, comme dans la suite — 4 fete uue chare — 6 primer roe 

— coroucez — carp. — 6 Lautere {souveni dans la suite) —sf sin {souvent dans 

la suite) — 7 souvenire] sovent — 8 hount — 8 billet {ainsi dans la suite) — tent 

dans la suite) — corouz — surquidrie — 10 endourie —• 18 hount — 13 es* 

sel — losg — 14 qui ne voet (ainsi dans la suite) — 15 deu— 16 La founte deu — 

avarice ntanque. 
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IX 
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La largesce ver munt, outrage e folie, 

La estreitesce ver val, chinchesce e escrafonye. 

Le cumble del char, ke ver val se plie, 

20 Fause bumilité en orgulus signefie. 

Le traillcz a costé, ky a divergc juncture, 
Si est fet de gilerie par diverse mellure. 

Les clouz dorrez ke tienent la junctrire, 

Si est offre lufre ke moat unkore dure. 

25 La cheyne ke tient le un chef, est amöur de pecché, 

La cheyne ke tient Tautre, obliaunce de De, 
Le liens de fer, mal usage e trop usé, fol. 66 v 

Le clous de ler, mal conseil trop creu e ainé. 

Les pomens del char devaunt e derere 

30 Sunt les gros sermenz ke custerent ben cher, 

Le cofyn del char ou le enclouer. 

Bele promesce e poi ou rien doner. 

Le drap d’escharlete dunt le char est covert. 

Est privé mauveis e bon en apert, 

35 Le drap entaillé ke mult est overt. 

Si est homme honuré saunz sun desert. 

Un wiket al un chef encuntre le vent 

Si est celui ke est repris e sun trespas defent. 

Le wiket al autre chef pur la veuwe de gent 

40 Est cil ke se retret, kant hom li aprent. 

é 

Variantés du fn$ Ch: V. 24 lufrej Iu{fe {ou buffe)—Aprés deux ven 

. au Commåniairt), 

Vafianies du ms O: V. 18 estresce — chinchise — sarphonte — 20 o^^uUIonie 

- 21 Lez triliz as costez — 24 lufrej bofre {ou kofre) — 26 cheiage del un chki 

est — 26 lautre chief — dampnee dee — 27 fere male usage trop usage tt 

*eu] que — 29 avaunt — 80 Sount — grosses serrienz — 82 poi ou manquent 

I Est manque — 35 La drape est taillie — apert — 88 Home qui est boonte 

luuz — 87 vikcu (om viken) — 39 Un wiket — vew — 40 Si est ocl*”‘ --- 
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DEUX POÉMES DE NICHOLAS BOZON 5 

Cl Si nous volums saver quel est la peinture, 

Ceo est ypocrisie en parole e en portuie. 

E quel est le drapel ke sauve la peinture 

For de male compaignie puante englemure? 

vll 45 Le quatre fenestres de regarder hors 

Meint homme unt blemi dedens e dehors, 

E si unt suylli vilement le corps 

E la cheitive alme unt fet mal repos. 

vIII La prifnere est despit ou feloun regard, 

50 L’autre est delit ou lecherus reward. 
La terce est escharn asis de autre part, 

La quarte est fole porture ke treit a male part. 

CIV* L€ cofyn de ceo char par dehors cluté 
Si est de bele promesse parole ahurné, fol. 67 r* 

55 MuJt i ad de freavele mes trop poy de bunté, 
Pur ceo sunt plusurs malement enginné. 

CV* Tous quident trover le cofyn plein de or cumblé, 

Pur ceo ke U est de metal cointement lyé. 

Mes peu ne trovent fors hoinerie kaunt ben unt serché; 

60 Issi est de promettui kant ben est esprové. 

C\*I La char covient cluter de aler suiement; 

Ceo fet ly maveis mentur ke tant sovent ment. 

Ryen ne vult cunter fur par enoytement, 

De fere les gens escuter e crere folement. 

VaHanUs du ms Ch: V. 53 cluté] dulte — 69 unt] aunt — 61 alez] ascer. 

Varianies du ms O: V. 41 savoir — 42 ypocrise — 43 !a drapele — 44 Pors 

— puante] mauveise — 46 Les quarties — 46 vunt blemi en alme et en corps — 

47> 48 tnanquent — 49 ou] od (ccmme souvent dans la suiU) — 60 sin est — 68 fote] 

male — a tnanque — XIV, XV manquent — 61 couent doter — 62 lui mentour 

— 68 ne vous count fors — 64 Pur fete la gént — crere] creer. 

Digitized by Goc »gle Original from 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 



0 JOHAN VISING 

XVII 65 Rebatez les clous! Rebatez, vous pleidurs! 

Rebatcz les clous! Rebatez, vous tensurs! 

Fferez de marteus, vous bon guerreursl 

Les chemyns ver enfern sunt durs e grevus. 

Le char covient oyndre ke ja est atiré; 

Ceo fet li faus losei^r de parole afilé. 

Par le oynt de tai meint homme est soilé, 

Mes ke la nojrse un poy seit assuuagé. 

r)’entrer en ceo char une eschele seit, inis; 

Cely li fet ke mult enpire e va de mal en pis. 

Tels i ad assez plus ke mil e dis, 

Ke tousjours enpirunt taimt cum il sunt vifs. 

XX Ore fet a saver ke la eschele amunte, 

Par unt ceste dame sun char sovent munte, 

Ceo est le desir ke taunt en richesce munte, 

80 TJeskes ke il eit itaunt ke ne sache acountc. 

XXI Le un bastun de leschele est singularité, 

L’autre est veine glorie kant moult est honuré. 

La terce si est joie de estre mout douté. 

Le quarte si est pour de estre pus rebouté. 

XXII 85 Pus entrent ceo char e mettent assez de fure, 

C’est de eyser lur corps mettent trop de cure, 

Ke ne pensent de la mort ke lur haste sure; 

Pur ceo lur avent souvent mesaventure. fol. 67 

Varianten du ms. Ch: V. 66 Debatez — 71 Par le oyndre cetuy — 72 ApH 

cc vers, Ch rn detiv. v. au Commentaire» 

Vartaufrs du ms. O; V. 66 Rabatez les — 67 del martel — male combatours 

— 68 chotninis vers enfer sount grevis et durs — 70 Ceo fra le losesgcur ^ 71 

hoiumc utanqur — XIX manque — 77 amount— 78 soun {souvent dans la suttet 

— inoiuit — 79 qui gcnt in richesse ount —80 Les quels ils eieut atant qui U nc 

scvcnt acounte - 81 est manque — 82 sin est vamglorie —68 ester — 84 ester 

rcUule XXII ttutiif/tic. 

XVIII 

70 
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1JEX’X POÉMES DE NICHOL.\S BOZON 7 

IXIII Ore ciichez un tapit cointe e burlé 

90 De yveresce et de gangle e de veine risé. 

De carole e de treche, de vileinie e de curosité, 

De maldiz e de niqez tut jours entremellé. 

-XI\' Pus niettez les quareus ke bei^sunt atirez, 

De percsce e de tristour tut dreit quartillez, 

95 De udivesce les bordures de feyntisc endentez, 

Cusus de sonipnolence e de glotonie farsez. 

-X\' A chcscun cornire des quareus sunt quatre botun; 

Lc un si est enuy de sovent sarnioun, 

D atitre si est pesentime de estre en oreisuti, 

100 lycs autres deus sunt ignoraunce e necglicence })ar luin. 

X\’I Ore covient un bahuz dc mettre par desure, 

Tut amunt le char pur sauver de soillure. 

Ceo est la ypocrisie ke cele par covorture 

Tuz les pecchcz par dtsuz, chescim sanz blenmre. 

XVII 105 Ore entrez les chevaus, quatre forz cha9urs. 

De trere avaunt le char al chastel dc plurs. 

Deu pur sa merci doynt a tuz sucurs, 

Avaunt ke il seient entrez, kar dunk n’i ad recurs. 

De un chival est inpacience ke fort est a niener, 

Ke quant qe fet ou dit ly est cuntre qucr; 

Maladie ou grevaunce nule ne put suffrer; 

Pur ceo porte les lyirons pur luy endauntor. 

Variantes du ms. Ch: \. 97 botuns -- 98 sarmouns. 

Variantes du ms. O : V. 89 coachet — burelle — 90 jangle — risee — 91 <lc 

vileinie manque — 92 vtli etMe dance estranf^ement raie — 93 *Sus — quare- 

les qui sount — 94 tresture — quarellex — 95 hodivesce et de bourdours — 96 e 

manque ~ 97 Chescun quarel de quatre botouns a chesctm corner viij — 96 Le 

primer — oicr — 99 pesaotie — 100 neglente — XXVI manque — 106 Entrca ore 

— chivax — fort chasours —107 ta merci cnvoiea tost socours — 108 A vant qui 

soit — socours — 109 est manque — 110 Quantque dieii lui fist lui est encountre 

quoer — 111 Maladie ne povert rien ne voet s. 

XVIII 

110 
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XXIX La teste de cest cheval si est perte de tenz, 

Kar homme ke est inpadent ja ad perdti se sens; 

115 Les biens ke il put fere, de lesser les il pens. 

Si fet encuntre Deu e encuntre sun defens. 

XXX Sun frein, k’il porte en buche, si est grundelement; 

Ceo ne put deporter, ne mie bonement, 

K’yl ne voise grundilaunt mult inpadent, 

120 Ben Toinant le frein e aguzant le dent. 

XXXI Ceo cheval seit henir kaunt ben le prent a gre. 

Sun henir si est blaspheme de mesdire de De, fol. 681 

Kant pur nule perte de temporalité 

Maudit sa vie e le temps k’il fu ne. 

XXXII 125 Cesti de sa cowe ly ad tost oustee 

La grace du seint Espirit dount fu arusee, 

Si est de la bowe par tant enbouwee, 

n avere>"t bien le mester de estre bien waee. 

XXXIII Ore parloun des limouns qe ces singnefient: 

130 Crualté des baillifs qe les povres lyent, 

Qe nule part pount guenchir, mes a terre se plient, 

Donont leur deners e mercy si crient. 

Varianles du ms. CA; V. 118 tenzl dcnz — 116 ipens — 126 dc ly t«t ad 

hoste — 127 tantj tut —128 1« manque — bien manque — 129 de — e quei cto 

— 180 de —181 de nule. 

Varianles du ms C: V. 123 tempeiance (?) — 124 e manque. 

Varianles du ms. O: V. 118 cest] cele — perde —114 en paciente — perdu 

ad sez — 118 qui il poet — 116 Sin faite il e. — 117 groundilment —118 poet 

desporter —119 enpacient — 120 acusaunt la — 121 Se seet hener —122 heaff 

ost — dee —128 perde — 124 Maldie — e manque — 126 Ce cowe de sa cowe 

de lui ad tute. — 126 fust — 127 tant] tute — 128 H en averoit meister de bien 

estre waie — 129 parloums del — et quei tiels s. — 180 de bayllives —181 de nule 

--Iciichir — 132 si se. 
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DEUX POÉMES DE NICHOLAS BOZON 9 

XXXIV L autre cheval procheyn ke devaunt le lymouii trest, 

Est apelé denaturesce, ke chescun jour sy crest; 

135 Plus sovent est chacé ke autre chival est, 

Meis dampne Dieu le heet et prodome le lest. 

t 

XXXV Ea teste de cest cheval, ke plus haut est asis. 

Sunt les grauns seignours en seignurie mis, 

Ceus ke sunt denatureus a lur poveie amis j 
« 

140 E reteinent lower de ceus ke lur unt servis. 

I 

XXXVI Les piez de cest cheuval sunt li maus enfauns 

Ke trop sunt denatureus a lur nurisaunz. 

n ne portent reverence a petiz ne a granz, 

Lur pere e lur mere vunt contrarianz. 

XXXVII 145 La cowe de cest cheval sunt les executurs 

Ke mettent en obliaunce les aunciens amurs. 

Lessent les almes en peines e en plurs 

E se vunt j oliver de autri tresurs. 

XXXVIII Kant ly chetif est mort e gist sur la bere, 

150 Hom le port a muster ou souriante chere, 

Le mettent en la terre e sen vont arrere, 

Le alme demore en poyne en la parfunde chaudere. 

Vatianies du ms. C: V. 188 lymour. 

Variantes du ms. Ck V. 133 lymouD] ly — 134 sy] trop — 136 cheuval ne 

seit — 186 £ pruJehomme pur ceo le lest e dampne deu le heit —143.144 qh( 

changé de p iace — 148 II] E — 148 vunt] unt —• 162 demert — peine. 

VafianUs du ms. O: V. 188 la limour tret —184 Appelle est — se tret — 186 

est] sect — 186 Icet — 187 cest] cel — qui est plus haut a. —189 Celes —140 

celes qui il ount s. — 141 pees de cele chtvale — 142 trop] mout —148 as — as — 

144 Lours pieres — meres si vount — 146 cele chival — les manque —146 tut en 

— 147 paine — 148 sen vount juer — tesours — 149 lui cbaitif — giste — 160 al 

m. od moult riant chiere — 161 sin sen vount — 158 demoert — paine 

— cbalder. 

Digitized by Google Original from 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 



IC) JOHAN VISING 

XXXIX Donk vieut un bel amy e espouse sa bele 

E beyt de la toune e trype la sautele 

155 E chaunte pur ly alme va la ry durele, 

Autre eyde ne avera de cely ne de cele. 

XI/ Pur Deu, seinoiurs, pernet garde taunt cuni estes en vie. 

Ffetes ben pur voz almcs, ne vous af vet mye foI. 

En amy ne en parent aprés la departye. 

160 Ceo qe lerret aprés vous destrut ert e seysie. 

XI/I Deus chivaus avoms renablement descrist; 

Le un si est inpaciente dunt avaunt est dyt, 
Le autre est denaturesce en fet e en d>'t; 

Av3.'Som ore le tj^erz qe soj^t de mal elyt. 

XI/II 165 I/e tyerz chival de ceu char si est delecuté, 

Qe taunt est ore en mond tenu e hauntec, 

Que sojorner ne poet dymeyne ne feyiee, 

Ke chescon jor ne voyt vers enfern sa jcurnee. 

Il ne est pas tut neir ne blaunk mes feraunt techelé, 

Kar plusours en unt part de cete deleauté. 

Ces sunt les elers, ces sunt lays, ces sunt les o^de^•ué. 

Mult est ore cel chival a surfet travaylé. 

]'/rrjatifcs du ms. C: V. 162 inpacient — avauQt — amaUQt — 165 deleamite 

166 taunt. caunt — 168 sa mangue —. 

äu ms. CA; V. 153 Dunt vent — eJ si — 154 Beit dc soun toncl - 

la’ sa • 155 Chauntent vala la ridulele — 157 pernci (ef aiftsi dans la snitt) —160 

vous’ vos jurs — • 161 Ore avoum deus ch. r. d. — 163 si est — 164 Devisiun —165 

cheval tut adenavaust est — 166 taunt ore regne e taunt est Iiaunte — 167 pwi 

— 168 vout — 160 nest tut neir — 171 U elers — li lais — ly ordine — 172 cest. 

l atiuittcs du ms. O* V. 158 Dunek vous vient — ej si — sa* la —154 Bait 

la tuncl ■ V, waHQur —156 Chauntent pur lalir.c —156 aver^i —157 pernez pard — 

158 afficr. (et aiusi dans la suife) — 169 Ne en ami — 160 leuez apres vous jours 

cU sauters eit scisie — 181 Ore avum chivaus resounablement escriz— 162 sin C5t 

pacientc — 168 sin est naturesce — 165 ceu] ceste —186 en le mounde conue e — 

167 fairo • -188 vout — son jornc — 169 tute blank —170 unt j uiie — 171 Coo - 

hii rlffs cl lui lais ct lui ordine 

KMII 
170 
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DEUX POÉMES DE NICHOLAS BOZON 1 1 

La teste de cel chival sont les uns pielaz 

Qe rien ne font lor Office mes querunt lor solaz. 

175 Veritc de vie en tens ne trovent pas, 

PuT ceo s’en vont plusours en enfern. allas! 

!vIA' Les euz de cel chival sont les maus serjaunz 

Qe bon aperceyvent les defautes graunz. 

Rien ne font de amendes, mes vont avaunt passaiinz. 

180 II freynent lour leauté e faylont des covenauns. 

'vhVI Les nariz de cel chival: menestral chauntable; 

Ore set bien dire de wus ore le tient tut fable. 

Taunt cum.vous li donet vous estes covenable, 

Sy tost com vous cesset, il wus tient dampnablc. 
« 

1S5 Les denz de cel chival amount e avaiis 

Sunt les maus veysyns qe sunt parengaus. 

Il sentremanguent de paroles maus; 

Chescon fest a au tre sovent tripaus. fol. Cg 

La langue de cel chival est maveys inellcur, 

190 Que par entre veysyns si defest amur 

Par ses maveys contes dount est controvour; 

Par ly sont les veysyns sovent en rancour. 

VariantfS du nts. C: V. 184 dapnable 

Variantes du ms. Ch : V. 173 cest — 176 Des almcs ne uot il ciiic iicut plus 

kc <le kaz — 178 aen manque — plusours] les almes — Entrs XLl V fl A7J* rst 

inkrcaUt str. LI — 177 ceo — 178 bca — 180 leate e failient de —181 I^e — cco 

- 182 setj (et — 183 vous] moult — 184 E tant cum — sesses — tient] fet - • 185 

I4C — ceo — avöl — 186 feisyns — paringal — 187 manient — parole mol — 188 

tripal — 189 ceo — 191 cunteis. 

VarianUs du ms O: V. 178 uuns — 174 foun — 175 tens] teles — trovcrcz — 

176 sin sunt sin plusours — XLV manque — 181 Les eus de — menistraile chainc 

bel —182 set] sent — diie manque — tut] come —188 doncz moult est —184 to?*] 

taunt — tient] fete — 186 malvels vaisints — 187 maungcnt des —190 va*sinis 

ai defaite — 191 voisinls — 192 voisinis. 
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JOHAN VISING I 2 

XIvIX Les orayls de cel chival suat les bedeals coiaunz, 

Qe vont bataunt les mes des orayls escotaunz, 

195 Si nule ren avyegne dont seyent rien gaynaunz. 

Pur freindre lour leauté ne dorreyent pas un gaunz. 

J4 Les piez de cel chival qe sovent vont clo9aunt. 

Sunt les bons gar9ons qe vienent hobelaxmt. 

Rien ne font bien for lour defendaunt, 

200 Rerement a moster, toz jors manjaunt. 

Ll L’eschyne de cel chival qe en ordre est asys 

Sunt les faus relyg^ous qe querent lor delyz, 

Estrivent pur mounter de estre en baylyz; 

Il avendreit plus a tyeus garder les berbyz. 

LII 205 Le ventre de cel chival ove les entraylcs 

Sunt les faus provoz ove lor fause tayles; 

La ou yl deyvent deners mettent les mayles, 

Wastent les blez c perdent les payles. 

1,1 II La cowe de cel chival est male meynee, 

210 Par qy meynt prodome est mult abessee, 

Ke par non-sachere ke par deleauté; 

Si covent lui retrere de apel honuré. 

]'ariantes du ms. C: V. 801: chynes — 208 Estrivent] £ sovent — 212 

tfi; Me—lui] il. 

VarianUs du ms. Ck: V. 198 oraiHes du — bédeus — 194oraiilez —196 

seunt — 197 cest — 198 bons] feinz —199 Ren ne veillent fere de ben fur — 200 

Kelement — e tuz — Ll vient apris XLIV — 201 La cowe de cest — 202 reli- 

giouns ke en religion se sunt mis — 208 Autre chose ne querent fur munter en 

bailis — 204 Vaidreint plus a meisun pur garder — 206 cest — 207 7I manquf — 

les deners — 206 E wastent les ben blez — perdunt —LIII apris LIV 

— 209 cest — 211 ounchalerie — 212 lui] il. 

VarianUs du ms. O: V. 193 orailles del — bedls — 194 Qe manque — 196 

gaitaunz — 196 streindre — sanz — 197 pees — sovent] sotint —196 bons] mal- 

\'eis — 199 de bien meis lour — 200 moustrer tute iour — 208 bailliez — 204 

I vatidrait — ccls de gardre — 206 lous — 207 yl manqtu — 206 Vastent de 

blces - paillis — 209 cesle — 211 nunchalsrete — 212 Sin covent lui. 
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DEl'X POÉMES DE NICHOLAS BOZOX i ? 

UV U quir de cel chival, qe tut enclost le cors, 

Sunt les recetours qe meynent par detors. 

215 La vont les viloters kant lor seynours sunt deors; 

Pur ceo sunt deleaus e sovent portehors. 

lA’ Le aloure de cel chival sunt les faus marchaunz, 

Qe vont le trot a marché pur fere deceytes grauiiz; 

Quant averont tut travaylé serront recreanz, 

220 Escorchee de lor chatexis, e gyront la puaunz. 

IA’I Ore covent hener le chival sojornee; 
% 

Ceo est le faus avocat mult cher alouee, 

Pur hynir e braher encontre verité 

E susteyner la partye qe tient fauscetee. 

LVII 225 Tres chivals avom, le quart i nus faut, 

Mes nus byen le troverom ou ke yl aut. 

Son noun est Envie, qe plus des autres vaut fol. 69 

De trere par devaunt, kar yl est plus haut. 

IA'II1 Mut est male beste cel chival de Envye; 

230 I n'y ad nule autretel en tute cete vye 

Qe taunt se peyne memes de abregger sa vye; 

Pur haster en enfern en Vestrez se plye. 

Variantes du ms. C: V. 215 Us viloters] yl voluuters — 221 hener] errer — 

228 est manque — 229 envye] vye. 

VarianUs du ms Ck: V. 218 cest — enclout — 214 recevours — 216 La 
♦ 

vienent le viloters — lor manque — en dors — 216 E ceus — sunt les lanins e 

les porte hors — 217 La Inre — cest — 218 au — 219 si serrunt — 220 e manque 

—* 221 hener] errer — 224 sustenir — a fausete — 225 U — 228 Mes bien serra 

trove cyns ke — 228 plus] ben — 229 cest — 230 nule mamque — 231 de] pur — 

282 manque. 

VarianUs du ms. O: V. 213 enchot — 216 sunt manque — lor manque — en 

dors — 216 Par — port hors — 217 La alore de ceste — fauus — 218 vount trot 

trot al — 220 e manque — 222 le] lui — 228 hener — 224 sustinere — la fausite 

— 225 il — defaute — 226 Me — aute — 228 plus] bien — 229 ceo — 280 H lui 

ad — tute manque — 232 haste en le treyez. 
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JOHAN VISING 

IvIX II va roylant les euz e hochant la teste, 

Ne eid pas les chivas mes contre eus se reste. 

235 Quant hom le broche, tantost si ceste; 

De autri meschaunce si fest il sa feste. 

IvX Nule rien ne vult mänger for ke haveroun, 

Ameroke e cherdcrye, c’est detraccioun. 

Pus si est enbeveré de mal suspecionn, 

240 De un torchet correyé de purpens feloun. 

1-XI Quant autres sunt en solaz, il est en tristour, 

Quant autres sunt en anguise, il est en sojour; 

Mult lui est grant poyne des autres la valour, 

Nul? rien taunt heet cum commun honur. 

kXII 245 Si vous presisset autre par devaunt ly, 

Il jet aval la teste com ust resquinauncj', 

Kar il ly est avys ke vous despreiset ly, 

Pur coe ke vous priset autre par devaunt ly. 

kXIII Quant Envyous vient a une mangerye, 

250 La ou il trove nule estraui^erie, 

Il vult contrefere la grant seygnurie; 

Pur yoe est la terre sovent enpoverie. 

Variatiles du ms. C. V-236 lej se — 237 ue manque — 239 Pus] Ffaus i?' 

— 241 autres] eiitres — 243 luij lor — 247 ly manque — 249 enyous — 250 trove 

manque. 

VarianUs du ms. Ch: V. 283 les] des — hoche — 234 Ne treit pas ou les 

autres mes — se rest?] moleste — 236. 236 invertis — 286 hom] en — 236 autre 

niescbeaunces — sa^ grant — 238 jazerie — 240 E de un torbaz — purpos - 

242 manque — 248 de — 247 despitez — 248 ly] vus dy — 260 treve. 

Variantes du ms. O: V. 284 Ne vout pas — se reste] trete — 886 lui proche 

I tantost sa teste — 286 si manque — 289 si] se — enbeverie — 240 cocheit coveri 

-- 242 Quaun autre est — 248 paine de — 246 praisez autri — par manque — 

1 tii let a insi 247. 848) — 846 gist — le kynoncie — 847 est et avisie — 248 vous 

iiKiiiqtif — 249 lui enviose — 861 voet confeire. 
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DEUX POÉMES DE NICHOLAS BOZON 15 

LXIV Cel cheval est trop surfeytous e trop boute-avant, 

Kar chescon par envie se met taunt avaunt 

255 Deus jors ou tre>-s a despendre taunt, 

Ke tout le an apres si est le meyns vaylant. 

LXV Ke dirom de dames quant vieguent a festes? 

Lcs unes des autres avysont les testes, 

Portent les boces com cornues bestes; 

260 Sy nule seit descornue, de ly font les gestes. 

I.XVI Des braz font la joie quant entrent la chambre. 

Mostrent les covrechef de seye e de kaunbre, 

Attachent les boutouns de coral et de 1’ambre, 

Ne sessent de jangler taunt com sont en chaunbre. 

LXV’!! 265 La maundent les broués, se aseent au diiier, 

Jettent les barbez la bouche pur overer; 

Sy entrast al hure un nise esquier, 

De un privé escharn ne purreit mye fayler. 

I.XVIII Pus s’y font maunder le bon cbapon en peyn, 

270 E de bone volunté mettent la meyn, 

Tut le desakent, estaunchent lor feym 

E bej^vent aprés un grant hanap tut pleyn. 

Variantes du ms. C: V. 268 cheval — 266 barbes — 267 al hure 

alors. 

VarianUs du ms. Ch: V. 268 Ceo — 266 se] il — le manque — 260 est -- 

261 I>e — 864 cessent — 266 demand^nt — $e seient — 266 barbcres — 267 nice 

— 86B O — mye manque — 269 Pus funt eles mander — 272 grandcsim — tut 

manque. 

VarianUs du ms. O: V. 253 Le cbival — bone avant — 260 est — 261 De 

bracer — cn chaumbre — 285 La mangent —• sin seient — 266 barbuz — 267 
cntrait — une nice — 868 eschaum — myc manque —• faillir — 269 se fount 

maundre — bon manque — paine — 270 mayne — 271 Tutc — le manque • - 

faine — 278 de une hanape lote pleine. 

Varianies du ms L: V. 257 diromes des — 260 lyj^cele — 261 en chambre 

262 chambre — 264 tesent — 265 llokes mandent — bruoys — seent — 267 al^ 

a icel — rice — 268 put pas bien — LXVIII manque. 
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LXIX Dens vistes vallez unt assez a fere 

De servil les totes, checoh a plere; 

275 Le hun a le quisyne le vyaimdé a quere, 

Le autre en la botelerye bon vyn a trere. 

I^XX Quant eles unt dyné tut a grant leysyr, 

Se erdent ensemble de privement parler; 

Le une de Tautre encerche sovent le quer, 

280 Si ascune priveté puisse alocher. 

LXXI Pur ceo, damoyseles, en tele assemblee 

Tenez la buche de mesure enselee, 

Kar sy hors de quer rien eyez contee, 

Vus serez pur fole entre eles jugee. fol. 70 r'" 

LXXII 285 Quant entrent la sale aval le degree. 

La sont en estrif longes demoree; 

Les unes font les autres saunz lor eindegree 

Passer par devant pur estre honuree. 

LXXIII Mut serreyt bele nurture, s’il venit de quer, 

290 Ke chescon amast autre de bon amur entyer; 

Mes eles unt envye quant veyent chivaler 

Plus a une ke a autre de parole dayler. 

Variantts du ms. C: V. 274 De tnanque — 281 daitioyfele. 

Variantes du ms. Ck: V. 278 en unt — 274 De marujue — chescunes — 275 

lur \naunde — 276 en] a le bon — 278 berdent — 279 sovent manqué — 281 as* 

semble — 28S enseele — 288 curs eiez rien cunte — 284 foles mult tost de eus juge — 

286 avalent le degre — 286 sont] sun — demore — 887 eiodegre —288 bonure—289 

uuriture si venist — 290 cbescune — 291 veunt — 292 on une koules autres—dalier. 

Variantes du ms. O: V. 278 viz — 274 tuuz en cbescuo apleire — 278 Lune 

a la cosyne lour — 276 en] a — de bone vine — 277 eles manque — grant 

— 278 berdent — de manque — a parler — 279 Lun — encercbent la qnoer — 880 

priute poiet aloger — 881 damoisele — cele assemble — 888 en sele — 883 quer* 

cours — oiez counte — 884 eotre eles] mult tost — juge — 288 degrece — 286 

demurre — 887 ayndegre — 288 bonure — 889 venist — 890 Qui amast — 291 

vunt en vie — veyent] vien — 298 a]od un — od les autres. 

Variantes du ms L: V. 274 a totes de cbescun — 876 Un a la cusine lur * - 

276 Autre a — le bon — 877 grant manque — 878 Saherdent — de pour — 279 

cnticc le quor — 280 put — Au lieu des sirophes LXXI—LXXIII il y a en L une 
• % 

shophe differemment con^ue: v. au Commentaire. 
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DEI X FOEMKS de XICHOLAS bozon i 7 

\.XI\' Quaut a la table a maunger sont assys, 

Nule rien ne maungent de quanke la est mys; 

j(j5 P-ur lour bel ätjT il lor est avyz 

Ke plus est abouté, cele en port le jjris. 

'vX\’ Tele vient a feste pur estre avysee; 

Vaudreit plus a meson, vous dy pur verité. 

Kar ele est acheson de mal e pecché, 

j(K) Quant saunz nule reson trop est degysee. 

'CX\'I Quant eles unt montree ceo ke est devaunt, 

Trovent acheson d’escoper en baunk, fol. 70 \- 

Ke Tern puse veer le overayne grauiit 

Que gist par derere, qe mucé fut devaunt. 

SCX\'II jDj Quant levent de la table, ne dy pas du mänger. 

Kar poy en unt mangee — ceo fist lor bon dyner —, 

Entrent donke la chaumbre pur entresolacer, 

De lioverayne e de cochure covent donke treter. 

yXX'!!! Lors vient en place le overe rydeyé. 

,’,io Le overe de Alemagne. le overe percee, 

E Tentavloure ovc le overe levee. 

Cele ke jilus les aprent, entre eles iert pltxs loe<*. 

['ariantes ät$ tns. C: \\ 298 Vendreyt - 303 voer — 308 coulitrc. 

\’atianUs du ms. Ch: V. 298 al maunger — 276 atil — LXXV 

UXXVI — 297 veineat a ta — 299 cnchesun -- o de p. — 801 mustre ccst kest 

302 Treveut enchesoun — enbaunt — 308 Kem puisse ver — 304 qe^ c avauat 

307 Eotren dunt — 308 e dencbure - LXXN'III manque. 

1'ariantes du ms O: V. 293 Quant; Puis— 294 Meis ne poient goustere de 

kuant qi — 295 Seuent moult en pes et moustrouotle vis — 296 aboute^ regardc 

-297 vint — avisie — 299 Vaidrait — pu^ dirc la vcritc — 299 enchesouu c dep. 

— 300 Quaun — degisie — LXXVI manque — 305 du^ de — 307 de entre sosacer 

- 808 Dc sotivesce et de overaignc covent dount t. — 309 over ridee — 310 Et 

le over — et le over pingie — 811 E le over sarceniz et le over percee — 812 £ len 

cancl over et le over leve. 

Variantes du ms. L: V. 274 Reen ue cnaoguent — 296 Mout se tenent en pes 

e moustrent lor vis — 296 aboutej regardec — en manque — LXXV manque • - 

301 moustre — par devant — 302 a rere bank — 302 Ke les gcnz pussent — 304 

avant — 306 en manque — 307 la] eu — 308 De soutiUete dc overaigne don k co* 

vient treiter — 809 \nenent les ovcraignes ridecs — 810 Le eymer de -- e le.s ovc- 

res p—s — 311 —18 p. nu Commentaire. 

(iöteh. lioi^sk. Af^shr. XX\': j \ 
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i8 JOHAN VISING 

LXXIX Cele qe plus en seet sy est lor listresce, 

Les autres escoutent saunz somoyle e peresce, 

315 Ne dorment nule rien la, com font a la messe, 

Pour Taprise du vanité dont eles unt grant leesce. 

, vXXX Chescune de autre aprent acounne novelerye 

E si estodient de lor sen de fere controverye. 

Si taunt feysent de plere a deus com font par eiuTc. 

320 Bien lor serreyt guerdoné en perdurable vie. 

i,XXXI Puis s’en vont a meson, returnent de la feste, 

E taunt tost si chaungent la bele lusante teste; 

Cele qe fu si freche ja devent si reste, 

Ke le inarchaunt se repentereyt qe achata cele bestc. 

I.XXXII 325 Puys sy font la folye ke mult fest a cliarger: 

Quant autre foiz au feste deivent returner, 

Byen loiig tens avant covent depescer 

Gerlandesche e trescour.e puis renoveler. 

Donke chaungent Tenchochure e diverseiit le chaiiii) 

E mettent la les perles ou plates furent avant; 

De un leon recoupé un egle funt volauut, 

De une cygne entaylé un levere tap3-saunt. 

Variantes du ms. C: V. 316 font] sont — 822 si] en — 823 divent — 386 eta¬ 
ger — 827 dc penscer — 329 len chocbirc 

Varianlcs äu ms- Ch: LXXIX manque — 318 etudient — setis — 821 sc 
vount 824 repente — 326 a — 328 treszurs — 329 lenchure —830 L 
manque — les manque. 

Variantes äu ms. O: V. 314 symoiler o — 816 Rien ne doruien la come — 316 
la aprise de •— eles manque — 817 Chescun aprent a autre ascun n. — 818 — 820 
voir au Commentanc — 322 toste se deschargent—lusante] grosse — 323 Tele-- 
324 Qui lui —• sa repeut — 325 faite — 326 ioit — fest — 328 Gaxlounds — tre* 
^urs — 329 l^rs — le cochurc — chaumpe — 360 E manque — place fu devant 
— 881 De une eglo r. fount uue e. v. — 332 ataille une leverer. 

Variantes äu ms. L: V. 313 sy est] sera — 814 U escoutent sanz uulc peresce 
— 816 La ne d. mie com — 816 de — eles manque — LXXX manque — 321 
loustel — 324 repent — 326 sy manque — 826 Kaunt a nule feste ^ 327 dcspc' 
scer — 828 puis] tot —829 Lors — la couchure — e manque — 326 E] Ore 
manque — or furent plates— 881 funt egle v. 

IvXXXIII 

330 
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DEUX POÉMES DE NICHOLAS BOZOX 19 

LXXXIV Mes qe lor atyl ja si ben ne soyt fest, 

Quant une foyz ést veu, nule ren lor plest. 

335 Tel est ore envye e taunt de orgul crest, 

Ke la povere cheytive la riche contrefest. 

LXXXV Ore avom les chivals quatre forz chaceours. 

Mettez donke les chevestres, avaunt ke soyent en cnrs; 

Pernez totes les gymples qe se5'ent de jaune colours; 

J40 Ceo vult ly frere Bozoun, qe est ordeynours. 

I.XXXVI Ives chivals de chevestres serrount niuselés, 

Kar il sont breydifs e trop encoragés. 

Ces sunt les dames jeske as euz bendés 

Pur salver les de solayl, ke ne soyent eschaudés. 

hXXXVII 345 I^es chivals en la bouche portent un fer; 

Ces sunt les damoyseus qe saunz nul mester 

Bleseyent par queyntise pur doucement parler, 

De plere a lor amys et atrere lor quer. 

LXXXVIII Les colers des chivals largts e granz 

350 Sunt les colers de femmes trop desavenaunz; 

Monstrent les espaules pur ceo q'il sont blauns. 

Ne se doiinent garde com serrunt tost ]>oiaunz. 

# 

Variantes du ms. C: V. 887 chaceorus — 368 serreot 
VatianUs du ms. Ch: V. 383 fet — 386 cuntre fet — 888 ke] kU — 339 gyiu- 

pes —Aprés 889 E les kevreches a tut ke sunt ben custus — 340 ly manquc 

— bozum — 342 U] i — 843 Ceo — dekes as oylz — 346 — Ceo — dameseles — 
847 Bleysunt — 348 amy e an trerc — 360 de femmes] percez — 361 ke H — 362 
E si ne donent regaxd com il serrunt puanz 

VarianUs du ms. O: V. 888 ne manque — fait — 334 pleit — 336 tret — 
330 Qni la pour chaitif lui r. encontre fatt — 337 for chasours — 339 tot — sount 
— 840 lui frere ‘boton — 841 cbevestre — 842 braides — 843 Ceo — desques — 
344 les] lur — seinte encbaudez — 846 Ce — 847 Blaisent par coyntes — 348 pleer 
— 849 des] deu — 361 Moustrunt — q*il] qui — 362 se manque — regarde — 
puuvaunz — 

Variantes du ms L: 888 atyr ja tant bien scyt fet — 334 nule ren] de ren 
nc — 885 de manque — en crest — 386 Ke la fUle le provost la dame coutrc* 
fest. 
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LXXXIX Metez ore des clavouns sour les beaus colers 

E plates e i>erles qe coustent beaus deners. 
4 

355 Celes ke les contrevent le comparunt mult chers. 

E qe trop les eyment serrount parceners. 

XC Jeo ne su i>as encountre q’eles ne poent user 

E plates e perles e paon de ineniver, 

Mes la trespasseut trop quant imt le cors si clier, 

361) Ke taunt de tens si gastount pur la char aouriier. 

XCI De checon Iioure du jour acounte renderunt, 

De matin jeske a vespre coment despendu Tont. 

Qe ore se aforcent taunt de plere au mound, 

Mult serront esgarrez, quant a la mört vendrout. 

XCII 365 Qiie dirrom donke de celes que seuent tant longenient 

De atirer les chefs si oiitragousenient, 

Ke jeske a terce a moster la parosse les atent? 

Jeo di q’eles le comperont, si ceo facent sovent. 

XCIII Le cliar e les chivals ove tut lor atyl 

370 Ja sont aparaylés tut a purfyl. 

Mettez donke les trez de kaumbre ou de f\i: 

Ceo est la malc custume qe fest lioin taunt vil. 

fht tus. C: V 380 aounier] hotiurcr — 366 Ore atirouiit. 

l itriontes du Ch: W 363 Ore mester, les astelers — Ic ben colers •- 

363 */ y rt 7 tvrs i/n\>n /iDinrm an Cuntwt^nfaire— 367 suy — kcles-- 358 

360 si maiiqnr - wa^^torit - 362 Del deskes al — 368 A ceo mun<l *366 

les] lur — 387 deke^ - pan>chc 369 vintt afyrts 370 — 369 e] oii - - ove c| - 

370 orc aparillez — 371 duut - truhiz dc quir e d. f. — 372 taunt matiqtir 

dn 0: V. 353 les chavons sus — 364 Les plates et les prrUs qin 

coslereut beu d, -- 355 Cels qui controverint la — 356 aymen — 367 Jic - - si« 

- qni cls — pomit 858 1: mnnquc - panc -- 359 repassent — 360 wastent • - 

361 hure de — 362 deskes — 363 sa försent dc pleer tant a ceste moundc • 364 

cs>;arre/ wanqne — 365 Qui — ceux - svent — 366 lur schief — 367 desques a 

ticrcc hl parosche amoustre lur alteut - - 368 qui il la comperouut - - facc 369 

virat 370 — 369 atilc — 370 T^a souiit ore a. — purfile -- 371 iraice de quir 

— file 372 costdine - - mult vile 
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DKI X POKMKS DE MCHOLAS BOZON 21 

XCI\' Klysom ore un cliaretter de propre voluntee 

Qe nule rien ne face fors par soun ayndegré; 

375 Ja ne crera counseil fors soule sa vohmté; 

Pur ceo est' la charette bien governé. 

XC\’ Jettez dounk la sele sur Baiard de Brie. 

K quele est la sele fur surquiderie? 

I<e arscun par devant fol avanterie, 

3cSo I^e arscun par derere ke nul ii’y contredye. 

XC\'l Le sege de la sele si est nouiichaleryc, 

I^e quir dount est coverte, de fole avouerye, 

Ive panel par desouz, de mal enticerye, 

Rnburleyé par dedens de fole quiderye. 

XO\’II Ixi un estru dc cete celo: consentir a teniptacion, 

I/C autre est repos en fol yniagynacioun; 

Deus cengles i sunt niis: demure e delectacioii, 

Ove un jjeyterel bien covert dc cointe ])alliacion. 

XC\’ITI I/C dosser en la sele de cureies est enclos; 

390 Si est de maveys cunseil e de mal endos. 

Qe a raeinte homme tolt solaz e repos. 

Si ciim fet le dosser, kant il gist al dos. 

Varianlcs fiu tns. C: XCIV. XCV , ieuneft/ af>rvs XXXIII • XCVI, XCVII 

lietnieui CV — 388 couite] <|uaatc - XCVIII-C lieunfui af>rfs XCV. 

l ariafttes tit4 ms. Ch: V. 873 v. au C'>nfmfnfairr - 374 Qericn nc vout ferehir 

• 375 soulement — sa nxanque — 376 ert bien] par ly -- 377 biani (oti liard) 

- 880 E Ic — 381 si est nianquc — 383 ke est par desus — 384 fole] sote — 386 

I/uu estni si ost repos en orde ymacinacion • - 386 Lan t re est consontement dc 

inalc temptacion — 387 i vtanque — 388 - 381 Kc cyment lut solar, c luout 

dc repos. 
Varianles äu ms. O: V. 873 Aloweum ore un chapter — 374 rien mavque — 

376 ^ ceo — 378-881 manquent — 882 elc est — 383 desus —884 Ku burlo — 
quiderio] controverie — 385 Ch — 386 si est contentemeot a sote temptacioun 
-- 387 cyngles — i manquf — de mure — 388 0<1 un partril — 889docer dc — 
<|ui de corrers — 390 Sin est niale counseil de mal a dos — 391 tault — 898 faite 
— tant coine gist. 
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XCIX I^e crouper de la seel sus la crope del cheval, 

De gentil femme le treyne ke pent trop aval, 

395 Sachet de voir ge deu le prent a mal, 

E nomement de celes ke ne unt chambre ne sal. 

C E queus sunt les butuns atachez al cniper 

Fors les petiz kenez ke dames unt si cher? 

Sur la longe trene les font mult swef cocher; 

400 Ne suffreyeiit pas un povere de un pee la niarcher. 

Cl Alouuni ore un garson au mestre charetter 

De garder ses chivals e byen conreyer; 

Joye du pecché le de vom nomer, 

Kar il est penible de fere son mester. 

CII 405 I covent q’il eit sele, cesti bon garsoun, 

Pur le honur sa dame, reyne de honeyson. 

Sa sele si est myse soiir A^ychard le felon, 

Celi qe trest devaunt, dount parlé avom. 

CIII Cestuy gar9oiin est vestu de la lyveré sa dame. 

410 De une bele cote de larcin e de blame, 

Si at une covfe de mult orde fame, 

Un wardecors de abusion, ke pent sur la fraine. 

Viniintirs tus. C: V. 397 K fnattque — 399 Sur] Dcsour(?) —nuil - -400 

suffrci?: — <1, CII viennent apri^t A*C/// — CIII-CV vienneni aptés XCVII “ 

Variantes dxi ms. Ch: V. 393 sele — cheuval — 394 Si est la lunge treyne — 
t 

395 Dc costcs geatils femmes dunt deu prent a m. —» 887 tachez — 398 petz —* 

400 La u ne — del pe — la manquc — 401 manque — Aprés 40S dcnx verf qu\>n 

(rouuera au Commentaire — 408 de — 404 parenible — 405 11 covient aver s. — 

409 Le g. serrj^ — del — 411 Si avera — 412 E un — de joberie — fraine. 

Variantes du fn$. O: 393 sele — 396 pur ver — 886 ceste qui chaumbre na<i 

n. s. — 399 Suis — 400 suffraint — del pee — mercher — Cl tiant apres C VII 

— 401 un manque — 402 ses] les — 403 deum — 404 painoeblc — CII manque - 

409 Ce<> — del — 412 fraine. 
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DEUX POÉMES DE NICHOI.AS BOZON 23 

'I\’ Il est seinte de une seynture de la lute parfejTé, 

E les barrés i sont mis de torche amenee. 

415 Ataché de tachez du fyaunce fyauncee, 

E si porte la boiirce au taverne atteiclee. 

'.V Ore est prest a mounter ly trop bon gar90un, 

Met le pe en le estru de large ambicioun, 

Fyerge de la verge de provocacioun, 

420 Kar il est en la veie de perdicioun. 

\'I Bailloin ore au charetter une verge eii sa nieyii. 

Qe sourt de la racyue de orgoilouse greyn. 

Manace est apellé, dount meynt hom sunt si pleyn, 

Xe seveiit fors qe manacer quant yl unt dedeyn. 

\'II 425 Au soniet de la verge une corde pent, 

Qe fet les ch>'vals trere plus ferniclement. 

Ceo sunt les paroles qe volunt cum le vent, 

Wichuses e felouns, pur aboller la gent. 

1'ariantes du ms. C: 414 barrés] bras — 416 port«] perce — Ci'I, CVII 

riennent apris la strvphe C — V. 428 Mance — pieyat — 427 Ceo ttiatKjite {par 

la muUlation) — 428 Wichuses e manque (par la mutilatian). 

Varianles du ms Ch: V. 413 ceint — ceinture — leute (ou leute) —414 
barres i s. mises de cresche — 416 tailles de fianz fiaiice — 416 perce] port — atitle 

417 de mouater li treis —* 418 Meste pe —410 U ~ de depravaciun 

— 480 de la p. — 421 Baylum al mestre cb. — 488 est pleya — 484 Ke 

ne seit for manacer —> il a — 426 Du somet — 426 tretre — 487 le manqu4 — 

488 abuler 

VarianUs du ms. O: 418 ceynt del cevnture de lente (on leute) — 414 bartez 

il sunt — cresche — 415 ntafique — 416 Et si port sa — atitle — 417 les treis 

bon — 418 Mette pee en estreu — 419 Et ferge — 480 est vai apert de sa p.* — 

<* K/» CVII xnannent aprés la strophe C — au charetter maHqur — inayne — 428 
sourde — des — grainc — 428 est pleine — 424 qe mamftu — dedeigne — 426 A 

— 426 Qtti funt — ferinemcnt — 427 le Man((ue - 428 Qui touses — de 

abbobber 
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^4 JOHAN VISING 

Ore s’en va la dame ove bele chevalerye, 

Ove dames e ove damoyseles e ove esquierye. 

Ove sergauns e ove macers ove lor harnescher^c. 

Kar ele doute son eneray la seynte precherye. 

Troys dames sunt ove ly, checilne de haut lynage. 

La primere est dame sorcere, qe de consel est sage. 

L’autre est avoutere, dame de gtant age, 

La tyerz est dame lechere, qe va a sun costage. 

CX E si ad set damoyseus en sa chivacherye, 

Damoysele porte-pecché, qe set la procuracye. 

Damoysele songeresse, qe creyt en soungerye. 

440 Damoj^le aui^elere q'atent la beserye, 

CXI Damoysele mourne, ke porte choupe chere, 

Damoysele volage de sauvage manere, 

Damoysele wyvre de parole amere, 

Damoysele chaunge. de amiirs novelere. 

CXII 445 Tres chivalers ad retenu en sa compayiiye; 

Le un si est apelé sire Herege de Heresye, 

L’autre si est nomé sire Cymon de Symonye, 

Le tyerce sire Torcenous en sa dymerye. 

Variautes du ms. C: C\'1I1 vient apr^s C\' — 480 quicrye —- C/.V-fA7 

iiftntfvt apres CXI! — CXII vieni apr^s Cl lll — 

Variantes du ms. Ch : V. 429 ou — conpaignye — 480 Ou d. e damesoles eou 

chevalerye — 481 e manque — ou maeuers ou escruierye —• 432 enemie — la man 

fjue — 483 Les d. ke sunt — checuoe*} sunt — 434 La dame premere est sorcer 

ke est de conseile $. — 487 Hle ad — dammeseles — 488 fet — 440 angulerc ^ 

441 chupe droupe cher — 446 si manque — herege mestre de h. — 447 si ntanqur 

-- apele - - symon — 448 E le uo est torcenus trop en sa deverie. 

Varianles du ms. O: C VIII vient aprés CV— 482 enemie — peceherie — c7.V 

CXI viennent aprås CXVI •— 483 od lui — 434 La primer dame est sorcer qui 
est counseile s. — 436 est manque — 438 Damoisel (et ainsi v. 43g—44) — q«i 

faite la p. — 440 augler qui a. —443 vibre — 444 des - CXII-CXVI tien 

neni aprés CVI// — 446 sa — 446 heres — 447 Lautere Svinon — 448 
Lautere sin est t. 

CVI II 

430 

CIX 

435 
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DELX POEMES DK XICHOI.AS BOZON •25 

C XIII Devisunis ore les armes a ces chivalers, 

.450 Ke sunt ou la dame niuntez sur lur dextrers, 

Lur escus a lur col mout tres beus e elers, 

H si ne valent niye o a peyne seis deners. 

CXI\’ Jv’escii nioun syre Herege est de raescreaunce 

Ou une lunge deputaunce de la creaunce; 

455 En le chef un sautour de sutive decevaunce 

Ou treis permes eschanus, a plusurs grant nusaunce. 

CXVI 

L’escu sire Symoun si est de fin sable 

Ou treis pouches de coilete de usure e de gable. 

Si porte un lanibon sanz pité de poveres a la table 

460 Ove un fes engrelee de consience danipnable. 

L’escu mun sire Torcenues si est de grant renun; 

L’escu est de pautenye ou tres losenges de tresoun 

Ove une esix*ye de omycide assis en le un quartrun, 

I-llurettec de sacrilege et de excommunycacyun. 

CX\’II 465 Jva danie ad ses esquiers de bele nurture; 

Lunges sunt en levant, de messe ne unt cure; 

A la greesche vont juer, il jurent saunz mesure, 

De mänger ou de juner ne regardent hore. 

l'arian(gs du phs. C: CXIII, CXIV mamjuent - CXV, CXVI vienttenf apt*^ 

dl — V. 457 lil arson par dvvatint im escochom est de sable--'468 cuylcr - 

4611; n au tre escu est (iespeyiit en I au tre arsoun — 464 sarile^e — C XVII, CXVI II 

xnennent aprés CXXIl. 

Variantes du ms^ Ch: V. 452 o peyne * 458 sye — 455 saueourir - - 458 treis 

biirses farsen de usure — 459 I«c lambel sauz — la] sa — 460 E une fesse - - 462 
Le chef si est de fclouie e treis ~ 463 Ove manque — Ic manque — 465 mult bele 

nuriture 466 unt il cure — 467 Vount giwer a tables c jurent — 468 De juner 

et de mänger ne r. uulo h. 

Variantes dn ms. O: V. 449 a| dc 450 Qui ountod — munte lur destres — 

451 al colc — mout J trosbels — 452 Sin v. mi a paine une sisd. —453 sin est 

454 Od un länge desputaunt eneuntre la c. —455 sotii — 456 .\la estrainaunt 

a plusurs grantz musaunz — 457 mon sire — 468 treis de coileit — 459 La lam- 

bel saunz — 460 fees — concient • • 461 courte noise — 462 pautenye] felonie — 

468 Un cas de ble ravi assis — 464 Flore — CXVII-CXX vienneni aptés CXI 

- - 465 qui sunt dc b, u. 461 ercche — il] et 
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Checun fol vont contrefesaunt en lor atitfeoure, 

Sovent levent la meyn de pla^^er la chevelloure, 

Mult lor greve sermon, ja sy poy ne endure, 

Asoté sunt des femmes, ceo tesmojTie lor porture. 

CXIX La dame ad ses chapeleyns pur sa chaunterye; 

L'un si est apostata de mal apostasye, 

475 L’autre est nigromauncer de nigromaiincer>’e, 

Le terz si est irreguler, de chanter ne cesse niye. 

La dame ad ses elers ou chapelleyns atytrez; 

L’un si chaunte vylenye pur fere les quers soyllez, 

L'autre jaungle en Teglyse, qe autres seyent desturbez. 

IvC tyerz si est trenche>vers par qy mat>’ns sunt syneopés. 

CXXI La justice de sa terre voleiityers met hom a mort, 

Le seneschal de ses terres espeluke la gent a tort, 

Au reseyvor de deners de rendre est rault fort; 

I- le eumperunt mult cher, quant vendrunt a. la inort. 

CXXII 4S5 Le senesclial de sun hostel la meyngnee syet reprendre: 

iles tens ne vult regarder ne résun entendre; 

Taunt se tyent a sage qe sovent se vult pleyndre, 

Ke la me3'gnee seet nul ben, ne ly petyt ne ly grendre. 

Variantes du ms. C: V. 472 parturc — CXIX*CXXII viennent apris CXI — 

476 rregulcr — 477 chapeUeys atythez — 478 vyleyne — 488 espeleke — 488 ne] Ic. 

Variantes du ms. Ch: V. 468 Cheseune — contrefunt — 470 levent] hauteut 

— lur cbeveloure — 471 ne dure — 472 de — tesmo3aie] mustre — 478 ses] sc 

-474 si manque — apostat — 476 de ntgremauncie — 476 si manque — il mio 

— 477 E si ad treis clerguns a sa chapele enculez — 478 en eglise pur autre destur- 

ber — 480 st manque — pur mat3*ns cyneoper — 481 manque — 488 ses] se — en- 

peche les genz — 483 A receiute les d. — 484 Ceo comparunt il m. c. aprés la 

cheitivc mort — A pris 484.' E turnc a grant grevance ke avaint estait confort — 

487 a manque — 488 ne seet nul ben petit 

Variantes du ms. O: V. 469 Cheseune fole — 470 ount le maioc —471 gref 

— ne dure — 478 od — 474 apostotat — 476 sin est — de nigromancie — 477 ou] 

as — acyclez — 478 chant de v. — 479 en eglise — CXXI vient apris CXXlIf 

- 481 manque — 483 Ja resccyrcnt deners — 484 Ceo comparount — Aprrs 484 

bu lur c^i nusaunz qui avaunt estait confort — CXXII manque. 

CXVIII 

470 
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DEUX POEmES de NICHOLAS BOZON ■27 

CXXIII 1a: tresorer la dame ne dey pas oblier. 

490 Ivo tresor qe ad en garde si est de ben penger 

Treys aunz ou qnatre coment se poet venger 

Pur une pet>'te hoygnerye qe ne waut pas un dener. 

CXXI\' Le mareschal de sun hostel si est mal engroygnee; 

Quant homme demaunde Tostel, yl est trop grevee; 

495 Pkis ly greve un soper despendu en charité 

Ke troiz rcpaz ou quatre en veyne glorie wastee. 

CXX\' Ix-* paiieter la dame si ad suspection 

De chescun qe entre ou ysse sa niesoii, 

Ke il ne seyt pas leaus, me le tient a laron; 

500 Sovent se fet a mal eyse pur pet\'t acheson. 

CXX\’I Au botyler del hostel la dame ad apris 

De fere la gent tant boyre ke seyent tost suspris; 

Le pecché est mult grant, com dyent les escris; 

Que trop se aforce de boyre, Deu le mesprys. 

CXX\'II 505 Le clerk qe tyent ses curz, si ad une condicion; 

De mettre la gent au IjaTe sovent saunz reson; 

Par unt il sunt parjours, e il est acheson. 

A mal houre fust nee s’il ne eyt confession. 

l arianles äu ws. C: CXXIII vient aprH C-Y.YI7. et CXXIV-CXXVt apri.'. 

CXXIII — 501 daiucx — CXXVII — CXXXVII vienneni apres CXXIII. 

Variantes ilu ms. Ch: V. 490 kil ad — est depenser •— 491 De dcus auos o\x 

<lc treis coiiiciit — 492 Dc — ne manque — 493 si] trop — 494 homme] en ly — 

le hostel par charitc — 496 super en tal mancrc done — 497 panetyr cestc d. - 

ad] est - 498 Kar de — sa] la — 499 Conte ke il seit deleaus ou le t. a 1. — 500 
pur] de — 501 Le boutclir la dame si est ben apris — 502 bevire — kil — tost 

manque — 603 et suiv., v. au Commentaire — 506 si manque <— 506 la manque • - 

507 Les aulrcs sunt p. — enchesun 

Variantes du ms. O: CXXIII vient aprés CXXVII — 489 pas manque — 490 

q il — est depenser — 491 poiet — 492 De — CXXIV-CXXVII viennent aprts 

<1'.V.V — 493 engreine — 490 ostel (sans T) — 496 manque — 497 La pautener — 

499 a manque — 602 bever — 504 Ceo quil teiient value dieu les m. — 506 metter 

les a livcr — 507 Les autres sunt p. — 608 fust il ne. 
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CXX\'III La dame ad sa lavendere pur ly e sa meynee 
510 De laver lor atil, quant est de ren soyllee; 

Cele est sa lavendere qe pur doun donee 
Autre sauve de blame pur garder le en pecché. 

CXXIX La matrone qe suyt la dame pur estre a sa parturc. 
Si est cele qe vult peccher saunz aver engendnire: 

515 La garce de sa chambre, qe tut a en cure, 
Si est la male conseylere a defere porture. 

CXXX Les traventers la dame jamés ne funt sojour; 
Ces sunt les coveytous qe esparnyent nul jour 
Mes lour gens e lour chivals mettent en labour 

520 Pur sauver cel tens e esparnier un jour. 

CXXXI Par la ou quident gayiier, il en perderunt, 
Kar de la ley encontre laquele il tunt, 
Ne des cheytifs travaylauns desqueus pité ne unt. 
Devaunt Dtu au Jugement miilt dure respondeniiit. 

CXXXII 525 Le poleter la dame qe va de lu en lu 
De quere les noveltez, ou qe il seyent su, 
Si est la male pensee qe taunt est enmeu 
De aver les deliz qe tornent a enmiy. 

Variontt':» du uts. C: V. 520 c wttnqut 621 gayti. 

Variavtvs du f$i$. Ck : 611 saJ la - 612 prcchc • 613 clc cslrc oiUcmlrc a > i> 

514 C i — 518 uc asparmvnt • 519 e ebevaus - 520 A deu c a Ic^ s(.h)Us ^i fuiit 

mult pol (Ic honur — 621 U quident - 522 il] i - - 523 Iv dt* c. dcs(iiicu> - 

qnf _ pité] pric — 526 eruere novcUes ^ qc iNOvguc — 627 estiiu 528 

— C‘A'A'A'// une stropfie: v. au ComweNfatrr. 

]‘arianies du ttts. O: CXXVIII, CXXIX mangueut — 517 tresourcr 518 

Cco - - csparucut 619 et chivals de luettcr 620 J)c s. lut Ic tens de 

un j. — 521 en fuaiu/ue — 622 laie - 623. 624 chitttm dt f>/{tcc - 623 fjni 

chaitifs t. nule pite -- CXXXII maugtu. 
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CXXXIII I^e niestre keu la dame qe atire sa viauiide. 

530 Mal usage ad a noun, qe surfeit trop deinaunde: 

Chose qe purreit sufire si la fet trop graunde, 

Cum natgpe solum verité fors niesure ne deniaundo. 

JXXXIX' 1a- garsoti de la qysine trop est enibrowé. 

H si k-st par negligense sa vessele deslavee; 

5.>5 Ceus sunt les pygaceours qe memes se unt oblyé 

Do lavor ])ar confession lor almes de pecclié. 

JXXX\’ Pur ceo. seynoiirs. haston nos, haston a confession, 

Taunt cum tens nous est graxjiité, de trovor remission: 

Kar si nous seyouns tyeus ke taunt atendoun 

540 Ke les chivals seyent ferrez de fors de obstinacioun. 

\XX\'I Iv les fers se>ont taclioz dos clous de desperacion. 

Ja ne estoyt peiiser de trover donk pardoun. 

Kar ju en ivale vie trop loung tens avom: 

Coo est la fin de tous pecliez e clef de pordycioun. 

JXXX\ II 543 Mes jo vus dirray nion conseyl pur ben eschaper; 

Pernons congé de la dame si la lessom passer 

E tenom nous au destre par un estreyt senter; 

Ceo est de anier Deu e sur tote rien doter. 

WiiuinU -i Ji, IHS. c' V 531 purra — 543 vics - CXXXVII, CXXXVIII i-ien 

ttf»» s c XL. 

\’aH(aUc$ du ttn. Ch: V. 580 a nunttfue — suffort - 531 porreit suffire il la 

532 Sun natur • 534 par laschess^i In — 536 Ceo sunt les pecchcurs kc ja unt 

iiblic 536 por confessiou tnanque - - almes .suillcs d. p. — 537 seignur hastum uous 

a c. - 588 T. c. sumcs en vyc e le teinps avun — Deux vers a^oxties: v. au Com^ 

u/t'u!(iire — 539 MCh si - 540 dc fers niauguc - 541 seyent tnanquc -'-atuche/. 

par de>peraciun — 542 donk mamiuc — 543 mauguc — 644 Kar cest —546 Ore 

i\. — 647 turnum nous a. 

1 itrianfes du ms. O: V. 531 purret suffrir il la fete — 532 Sun natur — et mc- 

sure - 534 Sii leesce par lachessc — 535 sej si — 587 scignurs hastom vous a c 

539 seynis — 540 dc fers »lanque — 541 atachez —- des clous manque — 542 

nestut - 543 manque — 544 Kar cco est la chef to touz pecchez et chief de boiii’ 

soun - - CXXXVII. CXXXVIII veuftent h|yr^s CXL — 545 dirra - - 546 passcr] 

,ilcr 547 Kt treuum — a dester - estrait center. 
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CXXXVIII Priom hore doiiz Jhesu qe tote rien poet fere, 

550 Qe il nos doyne sa grace, taunt com sumus en terre. 

Cele veye a teiiir e cele part a trere, 

Qe venir pussom au pays ou jaifraés ne avera guere. 

CXXXIX Qui vodra cest escrit sovent regarder, 

Il en avera matire de sei confesser, 

555 Kar tote manere de peché poez issy trover. 

Fors qe soule priveté qe ne fet pas a counter. 

CXL Mes, he las! trop i ad icy de noiis enemys, 

Dount nous sumus en mound de totes pars assis. 

Icy sont asserablé unze vinz e dys 

560 T)e forclore la veye qe meyne a parays. 

rr; 
Variantes du ms C.- V. 660 deyne — CXXXIX, CXLt«»»«««/ •tpr,'s CXXX VI 

Variantes du ms Ch: V. 547 le douz — put — 550 Kil dount nus — sumcs — 
551 Tele — a manque — e manque — a manqué 562 u ja navera - - 554 se ^ 
565 Kar manque — put icy — 556 qe manque — privetcz ke ne sunt pas a c — 

557 allas — nos — 558 Ount — eo ceo mund — 559. 560 ont chanqi de place. 

Variantes du ms. O: V. 549 pote — 560 sumes — 551 vaic — tencr tele parte 

de t. — 568 ale — gwer — CXXXIX est sirophe 1 du ms O; v. an Commentaitr, 

V. t. — 558 Ke ~ 554 n troverai bien mater — 656 Kar il ui ad peccbc qui ci nc 

poet trover — 566 qe manque — CXL vient apris CXXX VI — 567 allas — nos 

— 558 eu ceste monde — 559 nnz. 
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Commentaire 

I. Cette strophe forme le début de notre poérae dans les mss. 

C Ch. Le ms. O, au contraire, commence par la strophe CXXXIX. 

Paul Meyer croit aussi que Tordre du ms. Ch est ä préférer å ce- 

lui d'0 [Rom. XV, 345, u. 3). Il est vrai que les deux premiers 

vers de la strophe CXXXIX conviennent bien comrae introduc- 

tion d'un poéme, et c’est pourquoi cette strophe a été placée par 

le copiste d’0 au début de sa copie; cependant les deux deniiers 

vers de la strophe convdennent mieux å un résumé final. 

II. C'est la seule stroplie de notre poéme qui ne soit pas mo- 

norime. Le poete n’est pas encore sur de son procédé. 

II. 5. Le ms. Ch écrit reo, O roe. Paul Meyer a corrigé rco 

en roe [Rom. XIII, 515), mais reo est une grapliie assezfréquente 

dans les manuscrits anglo-norrnands; v. mon edition du Purgafoire 

de saint Patrice, vers 385, 387, 407, 421. Du moment que Ve 

faible ne comptait pas, la graphie reo put concourir avec roe. La 

prononciation était rou] comp. rous, v. 403 du Purgatoire. 

II. 7. Sovenire est pour souveniere, de souven[d\icr, <(Sou- 

vent renouvelé*, v. Rom. XXVI, 84, Lévy, Prov. Suppl. - \Vb. 

VII, 860, et Godefroy. 1.^ copiste d’0 n’a probablement pas com- 

pris ce mot, puisqu’il Ta remplacé par sovent. 

V. 18. Chinchesce, «chicheté», est employé par Bozon aussi 

dans les Contes (v. Vocabulaire). I^e normand a chincherie, chin- 

cheux, chinche (Moisy). Ce deniier mot se trouve aussi dans les 

Contes de Bozon, dans le saint-polois modeme (Edmont, Lexique, 

p. 138, 139) et en anglais des Tan 1300 {Dictionary de Murray). 

V. 18. Escrafonye doit étre rattaché å Tanden escrefe, es- 

crafe, que Godefroy traduit par «saleté». L’origine de ces mots 

est le germanique schreffen, nord. skrapa [skräp] «rader», »enlever 

des rebuts»; cf. escraper dans Godefroy. — Escrafonie revient plus 

loin, dans le ras Ch.; v. Ta note du vers 503. 
* 

VI. 22. Le mot gilerie se trouve encore dans les Contes (v. 

le Vocab.), dans Ste Agnés (v. ib. p. XLIX) et dans le Poéme aUé- 

gorique sur la passion, qui est aussi de Bozon (III, b). Ce mot 

semble avoir été incompréheusible pour le copiste d'0. 
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\’I. 24. I/’expression ofjre lujre nest j^as bien claire. Klle 

doit avoir quelque rapport de sens avec gilerie du v. 22, et signifier 

a peu prés «offre fallacieuse». Que le ]>remier de ces mots soit le 

substantif verbal å’offrir (et non offre i de Godefroy) cela ne semble 

pas faire de doute; mais est-ce que lujre peut signifier «fallacieux* 

ou quelque chose de pareil? Godefroy ne donne comnie traduo- 

tion que «gourmand*, «friand», etc. 

VIII. 31. Le sens d’enclouer ine parait étre <(Contenu», 

sens donné par Godefroy å encloumcnt. 

IX. 36. Aprés ce vers, Cli ajoute les vers suivants: 

Lcs iaches dunt Ic drap al c har est atache 

Amour a sey tueimes trop dcsordinc. 

X. 38. Au lieu de repris c, les mss. ])ortent reprise. 

X. 3Q. Avant chef, il y a en Cli un part exponetué. 

XI. 41. Par la peinturc, Tauteur doit coniprendre une ])ein- 

ture qui couvre le drap d’écarlate du v. 33. 

XI. 43, 44. Traduetion; «Quelle est la draperie (pii sauve* 

la peinture sinon le puant ramas de mauvais compagnons?» Mé- 

me tournure aux v. 378. 497 et s. Pour ce qui est d'cnglc>uurc. 

j y vois englcnurc équivalant a glcnurc. Le fran(,'ais gkner, gUi- 

ncr a donne en anglais glccmc, glcamc, a cdte dc glean {Dictionarv 

de Murray). 

Aprés le v. 44 il y a en Ch le sixain suivant qui n’est certai- 

ncMnent pas autlientique: 

Ou la peinturc del char si est a cicl trop degise' 

Les cschu iims (?) novclcric pur estre conu e prise. 

Unc lungc drap est mis pur sauver la peinturc, 

Excusacion dc ^pccchc kc mout unkorc durc, 

Kar plusurs se atirent pur estre amc' c dient pur coveriure 

Ke pur lur mariz Ic juni kc ne ussent de autre cure. 

XII. 45. Ici conime souvent cliez Hozon. dc signifie vponr". 

frdestiné a»; v. vers 61, et la Plaintc d’Amour, v. 678. 

XII. 4S. vSur le datif sans proposition, la cheitive alme. v, 

.Meyer-Liibke. Gramm. III, 37. 

53. Je propose cluté pour dultc de Ch. Cest ]e clutcr 

du V. 61, rendu en O par doter. Il est evident que clutcr n etait 

pas familier a nos copistes. Gaston Paris cite un verbe clutcr. 

jahrh. j. rom. u. c. Spr. u. L. XI, 175, mais qui signifie <.mettrc 
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en piéces», setis qui ne convient pas ici. Oii a plutot, pnisqu' il 

sagit de clous, v. 65 et s., affaire ä clouter, derivé de cLou\ comp. 

clouté, «garni de clous», dans Godefroy IX, 115. On pourrait 

aussi penser ä cluter au lieu de recluter, «rapiécer», avecchutedu 

préfixe, phénoméne fréquent en anglo-norinand; comp. aussi lé 

normand clutez, »guenilles», dans le Besant de Dieu, v. 260. 

XIV. 55. Le substantif freavele se trouve dans Godefroy 

sous la forrae frefel, frei'elic, etc., et chez Tappolet, Die aletnan- 

nischen Lehnwörter in den Mundarten der franz. Schweiz, p. 43 s. 

C’est Tallemand frcvel, introduit assez tard en fran9ais. Gode¬ 

froy traduit «querelle, tumulte, rixe», ce qui peut convenir dans 

quelques -uns de ses exeraples, mais la traduction de frevel, dans 

le Wörterhuch de Grimm: audacia, temeritas, protervia, convient 

niieux ici. 

XVI. 61. La leqon d'0: de aler me parait préférable ä 

dc ascer (Ch), d’abord ä cause de surenient, puis et surtout ä cause 

du V’. 68: il faut fortifier le char par des clous afin qu'il marche 

.surement sur les durs chemins de TEnfer. — Sur de éqiiivalant u 

poiir, V. au V. 45. 

XVI. 63. Les raots enoyiement et enoyter paraissent pro- 

I)res å Tanglo-normand; cf. Godefroy et le Vocab. des Conies de 

Bozon; enoyter se trouve encore dans la Leltre de 1'empereur 0r~ 

Sueil, V. 121. — C'est probablement in r auctare. 

XVII contient des apostrophes sortant un peu du style, 

tnais qui sont chéres ä Bozon et dont il fait un fréquent usage 

dans la Plaintc d’Amonr, j). ex. LXI. LXVI, XCI\’: cf. plusloin 

V. 105. 

X\'III. 72 est suivi en Ch de ces vers 

MuU plest al orguillus d'estre losenge’. 

Mes k'il sache sanz deserl k'il est prisé. 

XX est une strophe å rinies feminines en Ch, ä rimes nias- 

ciilines en O; la différence, au point de vue anglo-normand, n’est 

pas réelle, mais une questiou d’orthograplie. 

XX. 78. Par ceste dame Tauteur entend la reigne de pecché, 

la fille de h^cifer, la dame de graunt age des vers i—3, celle qui 

s’est fait färre le char (v. 4). 

XX. 80. Le pronom il reijrésente la richcsse du v. iq; ih 

dans O représente les riches. 

Göleb. Högsk. Arsslir. XXV: J 5 
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XXII. 86. C'est veut dire apparemment «c’est-å-dire». 

XXIV. 94. C’est-å-dire dont un carreau appartient ä />«;- 

rescc et un autre å iristour. 

95. Sur udivesce v. le Vocab. des Contes de Bozon. 

XXVIII. 112. Je n'ai pas trouvé d’autTe exemple fran^aij 

d'endaunter; il y a, dans le Diciionary de Murray, quelques exem- 

ples anglais d’endauni, tous offerts par Langland. C’est iine 

graphie anglo-normande pour endonter {*indotnitare). 

XXIX. 113. Il est probable que Toriginal a eu sens pour 

denz o\xiefiz\Vs avait une forme qui resserablait beaucoup ä d:\m 

premier copiste a donc pu mettre dens pour sens, puis un copiste 

qui aurait trouvé dens [denz) incompréhensible, a rais tenz. 

XXX. 118. Evidemment ne mie honement n’est qu’une clie- 

ville, assez bizarre du reste. 

XXXI. 123. Il parait que nule signifie ici »qui est a pen 

prés nuUe». — C'est par ce vers que commenec le ms. de Cam¬ 

bridge. 

XXXII, XXXIII. Ces strophes sont rendues d’aprés k- 

ms. C. 

XXXII. 125. Pour Cesii Paul Meyer avait lu d’abord G(U\ 

{Rom. XV, 344); recopiant pour moi le ms. C il s’est ravisé, et il a 

lu Getti, qui ressemble assez ä Cesti de Ch, qui est probableinent 

la bonne le^on. Je comprends : Ce cheval s’est oté, avec sa queiic. 

la gråce, etc. Cependant ly pour se est surprenant. 

XXXIII. 129. Ore, non Or {Rom. XV, 344), est la le^oii 

du ms. C (communication de Paul Meyer). 

Entre cette strophe et la strophe XXXIV sont intercalée*. 

en C, les strophes 94—95, 98—100, 106—107, dont les cinq pre- 

miéres ne restent qu'en état fragmentaire, par suite de la mutila- 

tion du manuscrit, mutilation qui a frappé aussi les strophes 

XXXIV—XXXVII et la premiére moitié de la strophe XXXVIU 

(cf. rintroduction). Pour ces strophes il faut donc baser le texw 

sur Tun des autres manuscrits; j’ai choisi Ch, pour des motifs allé- 

gués plus haut, tout en le corrigeant å Taide de C et d’0. 

XXXIV. I.es rimes de cette strophe sont dans C celles du 

texte, dans Ch treit: erest: seit: heit: dans O tret: tret: scet leci. H 

me semble qu’ici comme ailleurs les lejons de C sont les meil- 
leiires. D’abord Tindicatif («/) est beaucoup plus fréquent que k 
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subjonctif [seit de Ch et d'0) dans les propositions comparatives; 

ensuite les formes trest {traist), crest, lest sont fréquentes en anglo- 

normand (v. pour crest la Plainte d‘Amonr et mon édition du Pwr- 

gatoire de S. Pairice (Glossaires) et pour traist, lest Tanquerey, 

UEvolution du verbe en anglo-^jran^ais, p. iio, etc.). Enfin la 

repetition de tret, dans O, est assez fächeuse. 

XXXIV. 133. La forme lymour des mss. C et O est sur- 

prenante. Elle a du se trouver dans uij manuscrit antérieur, d'ou 

elle sera entrée dans C et O, tandis que le copiste de Ch, ne la coni- 

prenant pas. Ta exclue. 

XXXIV. 134. Sur denaturesce v. la Plainte d’Amour v. 757. 

C’est le contraire de naturesce «amabilité*, Plainte v. 636 (Com- 

mentaire). 

XXXIV. 136. I,a le^on d’0 a été préférée ici ä celle de Ch 

ä cause de la rinie. 

XXXV. 137 Le qualificatif ke flus haut est asis doit se rap¬ 

porter, malgré le désaccord du participe, å teste, non å cheval. 

Puisqne c’est la teste, qui représente les grauns seignours haut per- 

chés, c est aussi la teste qui doit étre haut assis (anglo-normand). 

XXXVI. 143, 144 ont Tordre inverse dans Ch, et cet ordre 

parait en effet plus logique. Mais si, comme je le crois, Ch est 

assez rapproché d’0, il est evident que les lejons communes ä O 

et å C, sont å préférer aux le9ons du seul Ch. C'est pourquoi 

j’ai adopté pour mon tcxte Tordre que C et O donnent h ces 

vers. 

•XXXVIII. 151. Apartir de ce vers, avec lequel commence le 

fol. 2 du ms. C, mon texte est de nouveau basé sur ce manuscrit. 

XXXIX. 155 Va la ry durele {en C unseulmot, enOdeux, en 

Ch vala la ridulele) est å peu de chose prés le refrain qu’on trouve 

dans un sonnet fran^ais publié par G. Raynaud dans Recueil de 

mötets frangais I, 158; Va la li duré\ comp. Sadera, li duriau du~ 

reles, Sadera li duré (ibid. p. 161; cf p. 100), et A vydele {rydelé}), 

dans la Bonté des femmes, v. 162, laissé inexpliqué par Paul Mey- 

er. Bozon veut dire qu’on chante pour la rédemption de råme 

des chansons mondaines au lieu de chansons pieuses. 

XLI. 162. Je n’ai pas gardé amaunt de C. parce que ce serait 

le seul exemple que ce manuscrit présente de aun pour 

mais amaunt {amont) va bien dans le contexte. 
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XLI. 164. Je traduis: «Voyons niaintenant le troisiéme, 

conime il est de mauvais choix». Sur que j>our cotnme, commeni v. 

Tobler, Verm. Beitr. III, p. 2 s. (2deéd.). Le subjonctif n'est pas 

rare dans les questions indirectes; v. par exemple Bischoff, Der 

Conjunctiv hei Chrestien, p. 71. ‘ 

XLII, 168. Sur le subjonctif voyt, v. mon édition du Pur- 

gatoire de S. Pairice, v. 45. et Tanquerey, VEvolution du verbe, j». 

296. 

XLIV. 173. Les uns pour * certains» revient ä plusieurs reprises 

sous la plunie de Bozou; v. la Plainte d'Amour, v. 913, Contcs, 

p. 9. 

XLIV. 175. Il est probable que iens a été hi comme teus park 

copiste d’ O et rendu par teles; des lors il a fallu changer troveni en 

troverez. Le copiste de C semble avoir trouvé ce vers trop bizarre, 

A Ta changé complétemeiit. — Entré XLIV et XLV, Ch a inter- 

calé la strophe LI. 

XLV. 179. Ils ne tieiinent pas compte de ce qu'on s’amendc, 

inais passent comme si de rien n’était. 

XLVI. 181. La suppression du verbe de ce vers est surprenante: 

comp. cependaut v. 379,385. Le sens est nécessairement; les narines 

qui soufflent sont (représentent) un poéte ambulant qui tantot 

parle bien de vous (quand vous lui donnez quelque chose), tantot 

tient tout å fable {quand 011 cesse de donner). — Le franqais dit 

narines ou narilles pour nariz; mais 1' espagnol et le portugais ont 

nariz; cf. Gröber dans Arch. f. l. L. u. G. IV, 128. — Pour ienir 

fcome] fable on disait ordinairement tenir a fable, p. ex. ipomedoii 

V. 665, 4234, 5890, 6416, et Littré. 

XLVII. 186. Il est difficile de s’iniaginer ce.que Bozon a 

voulu dire par parengaus. Serait-ce que les mauvais voisins se 

ressemblent partout? 

XLIX. 196. Sur ganl, choss de peu de valeur, v. Dreyliug. 

Die Ausdrikke der ubertriebenen Verkleinerung, p. 57; ne vant pas 

un gant, etc. 

L. 198. Le verbe hoheler a été relevé par Godefroy, qui le 

traduit par «secouer», etc.; c' est plutot <(se dandiner» qui con- 

vient ici, et qui s’accorde avec Tanglais hobble, radne probable de 

hoheler; cf hobeleiz dans Beneoit de Sainte More et la Zeitschr. f. 

r. PhiL, XI. 366, hobeleor dans le Roman de Trotes 8787. 
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L. 199. Il iaut tiadwK for lour defenäaunt p-,iT CQ n‘est a 

lenr corps défendant,» ssi ce nest ä contre-coeur *. 

h. 200. Brachylogie, avec suppression du verbe 

LI. 201. Comprenez; L echine de ce cheval ä laquelle le tour 

vient maintenant. 

LI. 202. Sur rdigiouns du ms. Ch, v. la Plaintc d’Amour, 

V. 871. — Il est difficile de dire si C a rclygions ou relygious. 

LIII. 211. Pour non-sacherie, que je ti’ai pas trouvé ailleurs, 

Godefroy a nonsachance. Evidemnient non-sacherie de C a été chan- 

gé en nunthalerie (Ch) et nunchalareté (O); un changement inversc 

serait difficile ä expliquer. 

LIII. 212 «Ainsi faut-il renoncer auneappellationhoiiorable'). 

LIV. Strophe obscure dont je propose lexplication suivante. 

Le cuir représente ceux qui re^oivent et recélent quelque chose 

(le suspect (comp. recciver 3. dans le Dictionary de Murray); 

ils sont naturellement en dehors du char; lä (autour du char.^) se pro- 

inénent les désceuvrés, lorsque leurs maitres ne sont pas ä la mai- 

son; par lå les désceuvrés sont déloyaux et larrons. — Sur viloters 

V. Godefroy et un artide de G. Paris, Rom. XXX, 384; deors et en 

dors sont des formes rares de defors, dehors] v. Brall, Lat. Foris Fu¬ 

ras im Galloromanischen, p. 112; deors se trouve aussi Der- 

mot 3291. Le mot porlc-hors, qui est dans Godefroy et Du Cange 

avec le sens de «missel», doit signifier ici «ceux qui emportent 

<iuelque chose»; c’cst le laruns du ms. Ch. Il y a dans notre poeme 

(i'autres comj)osés d’un verbe -j- son régime: porte-pecché v. 438, 

Irenche-vers v. 480; cf. boute-avant v. 253, et Darmesteter, Trai- 

té de la formation des mots coniposés, p. 195 s. 

LVI. 22X. Il est évident que hener (O) est préférable a er- 

rer (C Ch), puisqu’il s'agit, au vers 223, de heunir; la forme hener 

aura amené le changement en errer. 

L\’III. 232. Il est difficile de choisir entre les lejons de C et 

d’0: en 1'esirer «sur le cheniin», et en les treyz,«dans les cordes;»cf. 

Godefroy VIII, 4: traii. 

LIX. 235. Sur cesier, «trébucher», v. les Contes, Vocab. 

LX. 238. Sur la plante amerokc, <(maroute», v. A. Thomas, 

Me'langes d’étymologie fr., p. 105. 

LX. 239. Pus iPuis) est la le9on de Ch et d'0; C a un mot que 

Paul Meyer n’a pu lire; il suppose Ffaus. — Aprés s’étre nourri 
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d’avoine, etc., c’est- ä-dire de détraction, le quatriéme cheval 

s’enivre de soup^ons et d'une torche [de paille] iniprégnée de 

félonie. Il faudrait peut-etre adopter dans le texte VE qui 

introduit, dans Ch, le vers 240. — Le torbaz de ce manuscrit. 

que Godefroy reléve et accompagne d'un point d’interrogation, 

est sans doute une défiguration de torchet. Il en est probable- 

ment de méme de cocheit d'0. 

LXI. 241. Pour autres, exigé par le contexte et par le pa- 

rallélisme avec le vers suivant, Paul Meyer Ht, dans Cb, anlrés. 

il aura été trompé par enlres de C. 

LXII. 245 Le ms. O donne Texplication de presisset, c’est une 

forme en -ir {preisir), pour -er, å ajouter å la liste de M. Tanque- 

rey, dans VEvolution du verhe, p. 425, etc. 

LXIV. 253. Godefroy cite ce vers sous sourfaitos qu'il tra- 

duit par «exagéré, immodéré, excessif,» tout comme Murray tra- 

duit Tanglais surfetous dans son Dictionary; cependant«impétueux * 

conviendrait mieux ici et serait une synonyme de bouie-avant. — 

Il est å remarquer que Godefroy n'a trouvé ce mot que dans des 

textes anglo-normands. 

LXV. Avec cette strophe commence le ms. L, qui donne au 

passage qui suit, la rubrique Gesie des dames. 

LXVII. 266. J’écris barbez avec L, cest une forme anglo- 

normande de barbettes, voile fixé aux oreilles et cachant le men¬ 

ton et le col des femmes; v. Enlart, Le Costumc, III, 538. Le 

barbcs de C équivaut å barbez; le barberes de Ch s’expliqne par une 

confusion avec barhiers, mentonniére du casque {v. Godefroy). 

le barbuz d’0 par une confusion avec barbute, visiére (Godefroy). 

LXVIII. Cette strophe a été sautée par Paul Meyer dans A'()' 

mania XIII. 516, mais elle se trouve dans la copie qu’il a faitc 

l)Our moi. 

LXX. 280. Sur ascun, v. mon éditiou du Purgatoirc de sai»! 

Patrice, v. 63. Ive verbe alocher est aussi dans St. Paul VHermiie. v. 

200 (v. Mod. Lang. Review IV, p. 500) et dans la Plainte d'Amour. 

v. 900, ou je Tai expliqué par eslocher avec changement de préfixe. 

phénoméne fréquent eu anglo-normand; comp. Godefroy, ä lar- 

ticle alochicr. Ici il faut traduire »arracher*, «soutirer». Sur 

le simple locber, v. Bruch dans la Zeitschr. f. r. PhU. XXXIX, 

200. 
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LXXI, LXXH sont en Ch et en O des strophes ä rimes inascu- 

liiies, somme on peut le voir aux Variantes. — Au lieu des stro¬ 

phes LXXI-LXXm, ly a la strophe suivante; 

Kaunl houre est a mänger, avalent Jes degrez 

Entrent en sale coytement jointez. 

Ilok put }wm veer la beU ensemblez 

Ket tot sanz envie ne passera la jornec. 

LXXI. 283. Ici hors de quer est «du fond du coeur». 

LXXII. 287. Sur eindegree, «bon plaisir», v. une note de G. 

Paris dans la Romania XXV, 518. 

LXXIII. 292. Sur dayler, «jaser», v. les Contes de Bozon, 

\'ocab. {dalier). 

LXXIV. 295. Le mot atyr, «parure», a été relevé par Gode- 

froy dans un autre tezte anglo-normand, Foulques] en anglais il 

est fréquent, v. le Diciionary de Murray. 

LXXIV. 296. Ke veut dire qui, celle qui; la conjonction que 

a cté omise; — abouter doit avoir id le sens de « pousser au bout»; la 

plus aboutee est«la plus exagérée (dans sa parure)». 

LXXVI. 302. Qu’est-ce que escoper en baunk? Il y a bien, 

en anden franqais, un verbe escoper «cracher»; mais je ne voispas 

qu en faire id. Il vaut mieux voir dans I’ escoper de notre vers 

Veschoper de Godefroy, synonyme de et traduire: «elles se 

renversent lå ou elles sont assises» (afin de montrer les broderies 

du dos de leurs robes), traduction qui du moins convient parfaite- 

ment au contexte. 

LXXVII. 308. Le couhtrc de C est probableraeiit une faute 

pour cochure ou couchure; Venchure de Ch est évidcmment pour en 

cochure, comme au v. 329. Sur couchure et en couchure, espéce de 

broderie, v. Enlart, Le Costumc, 234. Les copistes des mss. O 

et L ne paraissent pas avoir compris ce mot. 

LXXVIII. 310. "Vovere de Alemagne est une espece de bro¬ 

derie soit d’ en couchure, soit de haute lisse, appdée aussi ceuvre 

de Colt^e; v. Enlart, Le Costume, p. 234. La variante de L: le 

evmer de Alemagne m’ est incompréhensible. — l.'overe pingie d’0, 

de méme que 1'ovre peynce de L. (v. plus bas), est une broderie or- 

née de plumes [pennes, peyues, pignes). 
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A])r<^ le vers 310, il 3' a en Iv les vers suivants: 

Vovere sarrazynoyi e l’ovre peynee 

Ove V entaylleure e Vovre enleynnee, 

Li perroun e ly melice e li diaspree 

Li basfoun et li pcynet e li gemettee 

E li double samyt ny est pas obliee, 

E li ovre de redeiter ont sovent manvee. 

Enleynnee veut dire sans doute «alignée*, «rayée»; perroun, «jiier- 

res précieusesrt; melice, pour meslis, <(mélé de rouge et de blanc» 

(Godefroy); bastoun, <ibåtons de frisure»; peynet, »petits peignes»; 

gemettee, pour greneté, «omements pointillés» (Godefroy): rc- 

dener} 

IvXXIX. 313. Godefroy n'a pas listrcce, féni. de listrc [li- 

fre), «lecteur». 

LXXX. 317. Sur acoun oti acun, v. la Plainte d'Amour. v. 

145, Coniinentaire. — Apres ce vers, il y a dans O, au lien des vers 

318—320: 

E ce aporteni mesmes dc conlrover cstraungerie, 

Meis quaunt eles ount conqnis ascun novelerie, 

K i auires par eles le sache, de ceo ne parUz mie. 

I,XXXI. 323. 1/ adjectif reste n'est pas dans les dictioii- 

naires, mais Tanglais a resty, reasty, dont le sens est flluggisli. 

indolent, lazy», et aussi «rancid, rance* {Dictionary de Murra\ '; 

c’est «rance* qui convient ici, conime antithése de frechc. 

LXXXII. 325. Je traduis ke mult fest a charger par »-qui 

est tres ä blåmer». 

I^XXXIII. 329. Sur cnchochurc {cnchurc, cochure), i>our 

cn cochnre, v. la note du v. 308. 

LXXXIV. 333. SuT ja si — nr soyt {d.w ^ji) v. Lileratiirhl. 

f. g. 11. r. Phil. XXXIX, 48. — L’idée de concession est ici coni- 

binée avec Tidée de condition {Mes qe): «Pourvu que leur panire 

soit as-sez bien faite». 

LXXXVII. 346. On doit coniprendre danwvscns comnu' 
phiriel de damoysclc\ de niéme v. 347. 

LXXXIX. 353. Godefroy n’a j)as clavon, mais bien lA'- 

rouné, «traversé de clous»; clavon a du exister, cest une forma¬ 

tion tout-a-fait légitime, comme claveau. Le copiste d’0 écril 

chavon, de memc qu’il écrit enchot pour cnclot, v. 213, chef pour 
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clef, au V. 544; le mot chavon (Godefroy, Lévy) »'a rieu a voir ici. 

— Apres ce vers, il y a eii Cli les vers suivants, au lien des v. 

.154—5^ texte: 
Cci> sunt les urlures lusanz, tres chers. 

De plates et äc per les e dc cural melles, 

E le lohees adesttz ove les cornes leves\ 

('.clc ky les comen^a malhure fut ele nes, 

Kar par ceste controvure sunt plusurs dampnez, 

E quident plere a lur amy e depieiscnt a deuz, 

Kar par lur atijjure si esl mainl homc engvnncz. 

Qu’est-cc que cest <iue lohees} 

J^XXXIX. 356. Serrouni parceners, traduisez «partageroiit 

leur sort». 

359. J^a, c’est-a- dire la niesure. 

XCII. 365. La fornie scuenl, qui se tronve aiissi v. J95 dans 

O. est bizarre; c’est évidemnient pour sieent, de seeir. 

XCIV, XCV se trouvent en C au débiit du manuscrit et ont 

été fortement endonimagées, de maniére ä ne contenir que quel- 

qiies commencements de vers; comp. plus haut, å rintroduetion. 

XCV. 376. Les chevaux de Brie étaient renommés; cf. Jeaii- 

roy, Tahle des noms propres, p. 115. 

XCV. 37g. Omission du verbe comme au v. 181, 3tS5. 

XCV. 3S0. L’ar9on dederriéreestläpourquenulnecontredise 

la folie vanterie. — L’ identité de rimes des strophes XC\’, XC\'I 

a causé, dans O. Tomission des vers 377-81. 

XCVII. 385. Sur Lomission du verbe v. au vers 181. 

XCVIH — C se trouvent (excepté les vers 399, 400) dans la 

partie mutilée du ms C. 

XCIX. 394- Lc treync dc i^cnlil jcmnic détermiiie, comme 

aj)position, Le crouper du vers précédent, ce <iue les cn]>istes de 

Ch et d’0 ne i)araissent pas avoir compris. 

Cl. 404. Il est peniblc veut dire II se doiine dc la peitic, v. le 

Dieiionnaire General. Les copistes de Ch et d’ O ont évidemment 

eu de la diffieulté ä comprendre cette phrase. 

CII. 407. Sur Wychard, «astucieux», v. Rom. XXV, 511. 

CII. 408. Dount parlé avom doit se rapporter ä la strophe 

LVII., etc., ou il est longuement parlé d’un cheval {Envie) qc 

plus des autres vaut dc trerc par devaunt. 
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cm. 412. fyawe est un mot anglais (v. le Z)»t:/io»ayy de Mur- 

ray), dont on a tiré framure en frangais; Bozon emploie ce mot aus- 

si dans la Bonié des femmes, v. 106: cf. le Glossaire comparatif an- 

glo-normand de Moisy; ces mots signifient charpente. 

CIV. 413. Qu'est-ce que la lute {leute) parfeyrii Serait-ce 

(une ceinture) fortement ferrée (revétue) de boue? Godefroy a 

lut, et le Dictionary de Murray lute au sens de boue. 

CIV. 414. Ch a barres, O hartez, C bras) il s'agit évidemment 

des dbarrettes ou passures des ceintures destinées ä maintenir 

leur rigidité en méme temps qu’å les orner» (Enlart, Le Costume, 

P- 539); barrés est donc une forme anglo-normande pour 

(barrettz). — De torche amenee est difficile ä expliquer; est - ce 

«d’un paquet de fil de fer formé [en barrettes]?» 

CIV. 415. Tackez est pour attachés, avec suppression du 

l)réfixe, comme tacher pour attacker, v. 541. 

CIV. 416. Ce vers n'est pas moins obscur que les vers 413, 

414. Aucun manuscrit n’a porte, mais Ch O ont port, C peru', at- 

teiclee n'est pas sur dans C, tandis que aiitle n'est pas douteux 

dans Ch O. Seul le verbe atteicler me parait donner un sens 

intelligible. Ce verbe est aussi dans les Contes de Bozon sous des 

formes également incertaines: ateicler ou aiiecler -(var. atitler) et 

signifie »attacher*; v. le Vocabulaire. Je traduis donc notre vers: 

«Ht ainsi attachée (ä la ceinture par la fiance fiancée) il porte la 

bourse å la taveme». 

CVII. 427, 428. Les premiers raots de ces vers manqueut 

dans C ä cause de la mutilation du manuscrit. 

CXI. 443. Sur wivre, voir mes artides dans le Minnesskrift 

utgiven av Filol. Samfundet i Göteborg (1910), p. let s., et dans la 

Mord. Tidsskrift for Filologi IV, vii, 33, cf. Plainte d’Amour, 

Contes moralisés. 

CXII. 448. Le mot torcenous [torcenues, O plutot iortenous] 

est surtout normand et anglo-normand; il est aussi dans les Con¬ 

tes {tordnous), oh Paul Meyer Texplique paredirigé dans le sens du 

tort ou du mal, inique»; comp. Godefroy. 

CXIII, CXIV, qui donnent la continuation logique des stro- 

plies précédentes, ont certaineinent appartenu a roriginal. Si ces 

strophes manquent å C, c’est que le copiste de ce manuscrit les 

aiira perdues en intervertissant Tordre des strophes (v. les \’arian- 
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{es). I)’autre part, les strophes CXV, CXVI continuent logique- 

nient les deux strophes précédentes, et lä oii ces strophes font dé- 

faut, le texte de CXV, CXVI a du étre modifié. Ainsi les vers 457 

et 461, qui commencent ces strophes, ont été altérés en C. 

CXV. 458. Godefroy ne cite que des exemples normands de 

\:able au sens d’usurc] Moisy a gablage au sens de«redevance annu- 

elle» {Diet. du patois norm.). 

CXV. 459. Vn lambon sanz piic, c’est-ä-dire«un lambel qui 

^ignifie manque de pitié». 

CXXI. 481. Juslice au sens de juge se trouve aussi dans les 

( oiites de Bozon; d’autres exemples dans Godefroy; comp. Tanglais. 

CXXV. 500. Se fet a wo/«ys«, par analogie avec a wa/c 

aisc, «il entre en mauvaise humeur*. 

CXXVI. 503. et s. sont différemment con^us en Ch, ou il y 

a aussi une strophe intercalée entre CXXVI et CXXVII. Voici 

le texte de Ch. 

^ • 5‘G- Crant solaz en a kant veit les urs enyveris 

Chanceler enver le mur ou chair al palis. 

Kol. 73 V. Le aumener la dame fet la partie 

De relief hi est remis apreés la maungeric. 

Lc anmouyné est la maleis con ou escrafonie 

E tes paroles cruituses arz en baterie. 

Les deux demiers vers sont obscurs. 

CXXVII. 505. Le clerk qe tyent ses curz doit étre son inten- 

<lant qui tient å inscrire les gens sur son livre de comptes. 

CXXX. 517. Traveniers, qui parait étre un mot exclusive- 

uient anglais, est dans le Dictionary de Murray avec cette explica- 

tioii; A Word having various local uses: chiefly a man who does 

jobs with horse and cart. . . also one who buys up things to sell 

t hem elsewhere. — Le premier exemple date de 1233. Anglo— 

latin travetarius. — Dans notre passage, il s'agit probablement 

d acheteurs, comme le prouverait le v. 530 de Ch, s’il était au- 

thentique {v. ci-dessous). 

Apres le v. 528 il y a en Ch la strophe suivante; 

Le mestre kcu la dame trop ad a fere\ 

Kant ke les iraventers seivent par tut trere. 

Il le seit decouper c tant tost detrere', 

C CO est U marcis hevr ke icastc bele terc. 
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CXXXIII. 530. Qe surfeit irop demaunde, c’est-ä-dire qui 

fait de trop grandes commandes, tandis qiie la nature ne deniande 

rien outre mesure {v. 532). 

CXXXIV. 535. Pygaceours ne parait se trouver que dans les 

tEuvres de Bozon; il est aussi dans la Bonté des femynes (v. le> 

Contes, p. XXXVIII, note de Paul Meyer). C’est évidemment k- 

méme mot que le proven9al pigassaire (Mistral), mais le sens; 

Pigace ou pigache est bien connu {v. Godefro\'), et veul dire 

«pointe», «soulier pointu», «femme coquette»;/ngaceowr serait-ce 

öfaomme coquet», corame le croit Paul Meyer? Cette significa- 

tion ne convient guére ici, mais encore moins celle du proven^al 

pigassaire, qui est «celui qui frappe de la hache». — Dans sr h»/ 

oblyé, se est probablement le pronom réfléchi; on sait que les ^•er- 

bes réfléchis se conjuguent souvent avec avoir en anglo-norniand: 

cependant le ms. O a st au lieu de se. 

CXXXV. 538. Paul Meyer avait lu d’abord ccns pour/rw.s 

{Rom. XV, 345): collationnant pour moi sa copie il écrit tens. 

CXXXV. 539. La principale de la phrase introduite par 

Kar si est évidemment ja ne estoyi penser ( v. 542). Cet enjani- 

bement d’une strophe sur Tautre est un peii surprenant et n a 

pas été approuvé par le copiste de Ch. qui, apres avoir ajouté 

deux vers apres le v. 538, commence la strophe suivante i)ar la 

phrase conditionelle en question. Ch a donc apres v. 53S: 

Kar par cele soule e par contriciun 

I.avcz serruyn surement de chescunc pollicium 

Mes si noiis seum teus kc taunt attendum 

Ke les chevaus seient ferrc de obstinaciun 

E les /ers, etc. 

Ainsi cette strophe aurait du avoir six vers dans Ch: cepen¬ 

dant elle n'en a que cinq, parce que le v. 543 a été sauté. 

CXXXV'I. 541. Sur tachez v. le vers 415. 

CXXXVI. 542. Paul Meyer avait lu d’abord estcyt, corrigé 

dans sa coUation; de méme il avait lu ja pour ju au v. 543. 

CXXXVII. 547. Au desire, parce que, au ciel, les justes sont 

a la droite du Seigneur. 

CXXXIX. Cette strophe, qui en O ouvre notre poéme. est 

plutot ä sa place ici; c’est aussi Topinion de Paul Meyer. 

V. Rom. XV, p. 345, n. 3. I/auteur iraurait pas pu indiquer 
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(Ics le début que la privctc, v. 556, n’ aurait pas de place dans son 

])(x.*nie. 

CXXXIX. 556. 8i privetéest un péché («.qe nc fel pas a coun- 

lcr'1, il est vrai), Tauteur ä du prendre ce mot au sens de <(liberté 

de maniéres», sens qui se trouve par exeniple dans le Miscrere du 

Renclus de Moiliens ( v. le Glossaire de van Hamel). 
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Qlossaire-lndex 

Ivcs astérisques renvoient au Commentaire. Quelques 

variantes ont été citées entre parenthéses. 

Aboller {abulcr, abbobber) 428, 

exciter 

abouier *296 

abusion 412, tromperie 

achater 324 

acheson {ench-) 299, 302, 500, 

etc., cause 

acounte 80, 361, compte 

afilé 70, adroit 

aforcer; s'a. 363, 504, s’efforcer 

afyer, s'a. (acuser) 158, se fier 

aguzer. 120, aiguiser 

ahurner 54, aottrner 360, oriier 

Alemagne, overe de A. 310* 

aler 61; prés.t/a 74, 429, vunt 

144, [vount) 148, vont 151. 

469: subj. voise 119, voyt* 

{vout) 168, aut [aute) 226 

allas 176, hélas 

alme 48, 147, 152, etc., ame 

alocher* (-oger) 2S0 

alouer 222, 401, engager 

aloure (la litre) 217, allure 

amer 548; prés. eyment 356, ai- 

mer 

ameroke* 138 

amunte 77, ~unt 102, -ount 1S5, 

en hant 

a/)araylcr (-ill-) 370. appréter 

aperceivre; prés. apcrceXiO'.! 

17S, apercevoir 

apert; en a. 34, ouvertement 

apostasye 474; - slata 474 

aprise 316, action d’apprendre 

armes 449 

arscun 379, 380, ar«,'on 

aruser 126, arroser 

ascun* 280, accnm 317, aucun 

aseeir; prés. aseent 265: jKpc 

asis 51, 201. etc., asixs 

293, asseoir 

asoter 472, s'infatuer d'une ri- 

dicule passion {Godefroy , 

assuuager 72, adoucir 

aliffeoure 469, attifement 

atirer 69, 93, 366, etc., arranger. 

parer 

atrere (ant-) 34S, attirer 

atteiclé 416*, atyiré (acycl/) 477 

295, 333. rt/y/ 333.360, 
parure 

aunbre 263, ambre 

aungelere (anglcr) 440, (|iii 

retire dans les coins 

autretel 230, tel 

autri 148, 236, autrui 

avarice 16 

avaiis (aval) 185, aval 246, 
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avcnir: i)rés. aveni 88; subj. 

avyeone 105; cond. a-vcn- 

drcit {vaudraii) 204 

aver 15: j>rés. ad 55, 75. etc., 

at 411, avoms 161, avom 

225, 337- etc., unt 59. 
170: subj. cit 80, 405, 

cvez {oiez) 283: imparf. 

usi 246: fut. avera 156, 

552 averont 219; cond. 

avereyl 128 

avocat 222 

avouerye 482, protection. do- 

mination 

avoutere 435, adultére 

avys 247. 295; -er 64. 258, etc., 

regarder 

ayndegré, v. eindcgrcc 

Bahut loi, couverture 

Baiard* {biard) 377 

bailler 421, donner 

baillifs {-ives) 130, baylyz {bail- 

liez) 203 

barbez* (barberes, barhuz) 266 

barres* {bras, bartez) 414 

bastun 81, båton 

baiaunt 194 

baudour 7, -ur 11, hardiesse 

baunk {bank) 302 

bedeals {-deus, bedls) 193, be- 

deaux 

bender 343, bander 

berbyz 204, brebis 

bere 149. cercueil 

hilette {-et) 9-12 

blame 410, 512 

btaspheme 122 

blaunk 169, pl. f. blauns 351 

hlemure 104, taclie 

blescycz {blcyser, blaiser) 347. 

bléser 

bocc 259, espéce de coiffure pa- 

reille ä une bosse 

bordure {-our) 95 

botelcrye 276, bouteillerie 

botun 97, boutoun 263. buiun 

397 
botyler {boutelir) 501, bouteiller 

boute-avani {bone-a-) 253, im- 

pétueux 

bowe 127, boue 

boyre {bevire, bevcr) 502, 504 

prés. beyt {bait) 154, bcv- 

vent 272 

liozoun {bozun, boion) 340 

braher 223. braire 

braz {bracer) 261; cf. 414 

breydif {braide) 342, fougueiix 

Brie* 377 

brocher 235, éperonner 

broué {bruoys) 265, brouet 

burlé {burelle) 89, rayé 

Carole 91, danse en rond 

ceindre; pcpe seint (r-) 413 

ceinturc (s-) 413 

cclui 38, cely 74, X56, etc.; pl. 

ceus {celes) 139, 140 

cengle (cy-) 387, sangle ^ 

cco, pron. m., 53, 73, 121, ceu 

{ceste) 165 

c€0, pron. n., 56, 62, etc., coe 

248, 252 

ccsser, v. sesser 
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icsl 113, 1.57, etc., ceste 12, 78. 

etc., ccie 170; pl. ces 129, 

171 

cestcr* 235 

cestc* 125, 405, ccatuy 40Q 

chaccr 135; ~ur {-sour) 105. 337 

chambrc {-ann-) 261, 296, etc. 

chapelcyn 473, 477 

char {chair) 360; -etter (chapter) 

373- 401. etc. 
charpenter {car-) 5 

chastel 106, pl. chateus 220 

chaudere {chalder) 152, cliau- 

dron 

cliaiotge; damoysele c. 444 

chaunfable {chaina be!) i8i, qui 

chaiite 

chaanter 155. 476. 478; -ye 473 

chceir, passé d. cheii {chai) 2 

chej 25. 37. 366 {schief), etc. 

cher, adv. 4S4, chers 355 

chcrdcryc {jazerie) 238, ivraie 

(('.odefroy: jar^erie) 

clicrc {chiere) 150, visage 

i/icscHN 97, 104, etc., -on 168. 

188, c/iccon 274, 361 

diett/ {diai~) 149. dicytire 336, 

5^3 
dicval 105. etc., duval 109, 135. 

etc., dieiival {chivale) 141; 

])1. chivas 234 

chevclloure 470, chevclure 

dicvcstre 338, 341 

dicvnc {dieiuiic) 25, 26, cliaine 

diiiidicscc* {~ise} 18 

diivadieryc 437, sendce d’é- 

ciirie 

ehivater 291 

choupc 441, houppelande {Go- 

defroy; chope) 

cil [celui) 40 

davoun {dia-, asieler) 353. clou 

derk 505, pl. 171. 477 

clocer 197, clocher 

dou 23, 28, 541 

duter* 53, 61 

cochure* 308 

co/yn 31, 53, 57, enveloppe 

coilcie {coileit) 458, collecte 

eointe 89, joli, habile; ->neni 58. 

adroitement 

coler 349, 350, 353, collier 

compaignie\ male c. 44 

comparer fut. comparunt {cotn- 

355. 484. racheter 
confesser 554; -ion 508. 536, 537 

coitreyer 402, équiper, correver 

240, miinir 

coiisiencc (-cient) 460 

conirejere {con/eire) 251. 469; 

])rés. con/est {/et, /aii) 

336 

co>itrover\ prés. contrevent (-oir- 

355, inventer 

controverye 318, inensonge; -vour 

191 

cora! 263. corail 

cornire [-ner) 97, coin ((.»ode¬ 

froy: cornierc) 

correycr, v. conr- 

coruz 5, cormce 9, courroux 

costc 21; -age 436, coté 

cote 410, nianteaii 

counter 556, compter 

cousfer 334, couter 

cirvenaitnt 180, coiiveiition 
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covenir] prés. covieni {-veni) 6i, 

69, etc., convenir 

corcyturc 103 

cdvetisc 15, convoitise 

coveyious 518, avare 

covrcchcf 262 

amr 125, 145, 209, (lueue 

covjc 411, coiffure 

crennuce^^^, croyance religieuse 

crcre [creer) 64: ])rés. creyt 439 

fut. crera 375: ])ci)e creu 

28, croire 

crcslrc: prés. cresl {ire/) 134. 335. 

croitre 

cfopc 393, croupe 

croupcr 393, cru- 397. crou]>iére 

crudlté 130, cruauté 

ciicher 89, cocher 39(). coucher 

ciim 76, coninie 

cumble 19, -er 57 

cuntcr 63 

cuutn iio 

cure 86 

cureie (cnncr) 389, courroie 

curiosUc 91 

curs 338, cours 

curl 505, cour 

cus((i'^e 4, cout; -ter 30 

eustume {costomé), mate c. 372 

ciisu, pepe, 96, cousu 

c\-onc 332 

( xmon, V. Synwn 

Dames 257, 343, 433—435 
damoysele 281, (pl. -eus) 346 

430, 437—444 
dampnable 460 

dampne 136, seigneur 

h''tfb. HOs^k. .-irssir. XXI': ,j 

dayler* [dalier] 292 

De {Dee) 26, Deu 107. ri6, etc.. 

Dee 122 O, Dieu 136 

de. pré])., 45*, 61, etc., pour 

dccevauncc 455, tromperie 

deceyte 218, tromperie 

defere', prés. defest 190 

dc^rcc [dcgrccc) 2S5, escalier 

deleal 216, déloyal 

dctcaiité 165. 170, 211 

detectacion 387 

delit 50, 202, 528, plaisir 

demorer; prés. demore {-mert. 

-moert) 152, demeurer 

demure 387, re]>os 

dcnaturel* 139, 142; -uresee* 

134. 163 

dener 132, 207, denier 

deors [en dors) 215* 

deparlye 159, départ 

depescer (desp-) 327, déi>eccr 

deporter 118, supporter. 

d&putauncc* {dcsputaunt) 454 

desaker 271, tirer en sens con- 

traire 

desavenaunt 350, désagréable 

dcscornu 260, sans cornes (es- 

péee de coiffure) 

desert 36, mérite 

deskes kc 80, jusqu'a ce (pie 

dcslave 534, non lavé 

despendre 255, 362, 495, dépen- 

ser, offrir 

desperadon 541 

despif 49, mépris 

despreiser 247. niépriser 

destre* (dester) 547 

destrut 160, détruit 

r> 
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desturher 479, troubler 

desure loi, dessus 

detraccioun 238 

devaunt (av-) 29, 133 

deveir; prés. dey 489, devom {de- 

um) 403, deyvent 207, 326 

devenif, prés. devent 323 

deviser 449, regarder de prés 

dcxtrer {des-) 450, destrier 

diner 265, 277, etc. 

dire\ prés. dy 298, 305. dit iio. 

dyent 503; fut. dirray 545 

dirom 257; pcpe dyt 162, 

163 

diverse 21, 22; -er 329, changer 

doner, prés. donont 132, dounenl 

352; cond. dorreyeni 196; 

subj. doynt 107, doyne 

(deyne) 550 

dormir 315 

dorré 23, doré 

dos 392; -ser [doccr) 387, 392, 

dossier 

donn 511, don 

doimt 126, 191, etc., dont 

douter 83, 432, do- 548, redou- 

ter 

drapcl {-ele) 43, draj^erie 

dreit 94, droit 

dunk 108, donk (dunt) 153, don- 

kc 307, 308, alors 

dymerye {devcrie) 448, circon- 

scription sujette au droit 

de dime 

dymcync 167, dimanche 

331, aigle 

cider 234, aider 

eindegree* {ayn-) 287, 374 

eissir, subj. ysse 498, sortir 

elire\ impér. elysom 373; pcpe 

elyt 164, choix 

emhrowé 533, pressé (Godefroy: 

embrouer et embriver) 

enbeveré {-ie) 239, enivré 

enbouwé 127, couvert de boue 

enburleyé {-lé) 384, reraboiirré 

encercher 279, sönder. 

en chochure* {enciiure, cochnre) 

329, broderie, v. v'ers 30S 

enclouer* 31 

encoragé 342, inipétueux 

endaunier* 112 

endenté 95, bordé, garni 

endos 390, coinpensation (Go¬ 

defroy; endose) 

endurer {durer) 471, durer (cf. 

Contes moraliscs, p. Iio) 

enduri 10, endurci 

enjern 68, 16S, etc. 

engendrurc 514, progeniture 

enginner 56, troniper 

engletnure* 44 

engrelee 460, ä petites dents 

tres menues (Godefroy 

Complém.: cngrcsle, terme 

de blason) 

cngroygné {-grein-) 493, de maii- 

vaise hiiineur 

ennieu {esmu) 527, énm 

enoyletneni* 63 

enpoverir 252, a})pauvrir 

cnseler {-scel-) 282, sceller 

cntayloure 311 

cnliccryc 383, exeitation 

entremanger, s'c. 187 
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72. 73, soyl 164. 333, se- 

youns (seyms) 539, seient 

108, {seunt) 195, soyent 

344; fut. iert 312, serez 

284, serront 219, 341. 356; 

cond. serreyt 289, 320 

estrcit I, 547 étroit; ~esce 

18 

cstrez* 232 

estrif 286; -iver 203, dispute[r] 

csfru 355, 418, étrier 

eux 177, 233. etc., yeux 

excommunycacyun 464 

execuiur 145 

eyde 156, aide 

eyse 500; -er 86, soigner 

entrer 105, faire entrer 

eniresolacer 307, se div'ertir 

envie 227, 228, etc.; -ous 249 

erdre (her-) 27S, serrer 

eschanu 456, cheuu, blanchi 

escharlete 33, écarlate 

cscharn 51, 268, dérision 

eschaudcr {ench-) 344 

eschele 73, 77 

cschyne 201, échine 

escoper* 302 

escorcher 220, dépouiller 

cscrafonyc* [sarphonie) 18 

escu 451, 453, 457, 461, bouc- 

lier 

escutcr {-0-, -ou-) 194, 314 

csgarrer 364, égarer 

esparnycr {-mer, -ucr) 51S, 520, 

épargiier 

csp-elukcr {cnpccher) 482, écor- 

cher {Godefroy: Complem) 

espeye 463. épée 

Espirit 126 

esquicr 267, 465, écuyer 

esquierye (quieryc) 430 

csquinanncy {Ic kynoncic) 246 

esstiyl [essel] 13, essieu 

estage 2, position 

cstauncher 271 

estoveir; prés. estoyt {estui) 542, 

falloir 

eslratmgeric 250, étrangeté 

cstre [ester] 83, 84, etc., prés. su 

{siu, sui) 357, est i. etc., 

SWWDYS (-<'5) 550, 558, cstes 

157, etc., sunt, soiit 93, 

173, etc.; passé d. fu [fust) 

126, furent 330; stibj. seit 

Eablc* iSi; tenir [come] /., se 

inoquer de 

fame 411, renomniée 

farser 96. farcir 

faylcr 268; prés. faut 225, fay- 

lont {jailient) 180, faillir 

fclouu 149, 240, felon 407 

femmes 350, 394, 472 

fcr (ä cheval) 540, 541; -rer 540 

ferauni 169, gris 

fere 64, 115, etc.; prés. fet 62, 

70, etc., fest 188, 236, 

etc., fout ifonn) 174, 179, 

etc.; jiassé d. fist 306; 

subj. face 374. facent 368; 

feysent 319; iinpér, ffetes 

158 pcpe fet 3, 48, etc., 

fest 331; — fet a saver 77, 

est ä savoir; ne fet pas a 

countcr 556, n'est pas ä 

faire entrer en compte. 
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ferir, v: fferir 

fernicletneni* 426 

fes {fesse, fees) 460, faisceaii 
0 

feym {faine) 271, faim 

feyntise 95, dissimulation 

feyrce 161, jour férié 

fferir 67: prés. ffyerge ijergé) 419 

fflurettee ijlore) 464, fleuret 

foiz. {foit, fcze) 326. 334, fois 

fol 52, 284: -ement 64: -ie ly, 

325 

for 44, fors 59, 374. fur 63, 199: 

/• 9^ 555. Ijorniis. si ce 
n’est 

founz [fountc) 16, fond 

framc* {fraiué) 412 

freavelc* 55 

frcindre {sireindre) 196 

furc 85, fnreur, zéle 

fyaitnce, -er 415 

jyl iiilc) 371. fil 

Gable* 458, usure, jirofit 

gangle (/-) 90, bavardage 

garce 515: -on, -oun 198, 401. 

405. etc. 

garde {gard) 157. 352; -er [gard- 

rc) 204, 402 

gaster 20S, 360, 496 

gauiiz*. acc. sing., 196 

gayiicr {gaifer) 195, 521, gagner 

gerhvidesc/ic [garlound) 328 

guirlande 

gesir: prés. gist (gislc) I4(), 304; 

fut. gyront 220; pepe ju 

gilerie* 22, troinperie 

gloric; vaine g. 82. 496 

glotonie 96, gloutoiinerie 

grant 143, etc., granns 

comp. grendre 488 

graunUr 538. garantir 

greesche {greche) 467, e.<^péce de 

jeu 

grevaunce {poveri) iii. détresse 

grever 471. 494, 495, étre ])éni* 

ble 

grevus (-rfs) 68, pénible 

greyn [grainc) 422. grain 

grundelement {groundilment) 

117, murmure 

grundiler 119, gronder 

guenchir {lenchir) 131, obliquer 

guerdoner 320, réconipenser 

gnerreur 67 

gymple [gympe) 339. ornemenl 

de tete 

Hair; prés. heet {heit\ 136. 244 

hanap 272 

harnescherye 431, harnaclic- 

ment 

haster 87. 232, etc. 

haunier 166 

haveroun 237, aurone (Gode- 

froy; ahroigne) 

henir {-er) 121. 221. etc., iien- 

nir 

Hcrcge {heres) 446, 453. héréti- 

que 

Heresye 446 

hobeler* 198 

hoinerie 59. 492, groguerie 

hom 150. 235, cm 303. hontmc 

391 

honevsoun 406, honte 
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humilitc jo 

hun 275, un 
hure 2Ö7, hotirc 361, 50S, heure 

lonorauHCC 100 
il ()'/), pron. sing., 115, 119, 

etc., pl. 143. 207: i, sing., 
225. 405; pl. 484; eus 234 

impaciencc 109, inp- 162 
inobediencc 14 
inpacicnt {en paciente) 114, 119 

irreguler 476, clerc qui a encou- 
ni les ceusures ecclésias- 
tiques 

issi 60. ainsi; 555, ici {r») 
itaunt 80, tant 

h Si* 333. 47^ 
]angler [jaun-) 264. 333, 471, 

etc., bavarder 

it'o {jie) 357, 36S, je 
jeske {dekes, desqucs) 343, 362, 

jusque 
jelcr; i)rés. jet {gist) 246, jettent 

266: iini)ér. jettcz 377 
juliver; se j. {jiier) 148, se diver» 

tir 
jucr {giuer) 467. jouer 
juncture 21, 23, jointure 
juner 468, jeiiner 

lusticc* 481 

Kaunbrc {kaum-) 262,371, chan- 
vre (cf. Moisy, Dictionnaire 

du patois normand: can- 

bre) 

kaunt 59, kant 60, 82, etc., 
quand 

NICHOLAS BOZDX 

kenei 398, petit chien 
ken 529, cuisinier 

Labour 519 
lambon* {-bet) 459 
langue 189 
larcin 410 
largesce 17, libéralité 
laron 499 

lavendere 509, 511, lavandiére 
lays, pl., 171, laiques 
leal 499: -auté 180, 196, loyauté 
lechere 436, femme débauchée; 

•rus 50, luxurieux 
Iccsce 316, joie 
leon 331, lion 
lesser 16, 115; prés. lest {leet) 

136. 534. lessent 147; fut. 
lerret 160; impér. lessom 

546, laisser 
ley 522, loi 
leysyr 277, loisir 
lever 466; prés. levent 305, 470: 

overe levee 311, broderie 

en relief 
levere {leverer) 332, Uévre 

li, art.; sing. rom. ly {lui) 340; 

Av 155: pl- nom. li 141, 
ly {lui) 149, les 145, 171 
{lui) 

lignage i. lyn- 433, lignée 
limoun {ly-) 112, 129. 133* {ly. 

lymour) 

lislrece* 313 
longes 286, lunges 13, long- 

temps 
losenge 462 
losengur 70, flatteur 
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54 JOHAX VISIXG 

lower, s., 140, salaire 

lu 140, lieu 

Lucifer 2 

lufre* 24 

lung {longe) 454, 466, lent 

lur, pron. poss., 139, 142 {lours), 

lor 174, 469, lour 180, 

196 

lur, pron. pers., 140 

lusant 322 ' 

lute* 413 

luy, acc., 112, ly 245; f. ly 192; 

ly, dat., iio, etc. 

lyer 58, 130, lier 

lyveré 409, livrée 

lyvre; mettre au l. 506, mettre 

sur les livrés des comp- 

tes 

Macer 431, sergent å masse 

(Godefroy: massier) 

mal, adj., 141, 177, etc.; -ement 

56 
manace (mance) 423; -er 424, 

menace[r] 

maneir; prés. meyneut 214, res¬ 

ter 

mänger 200, etc., maun- 293, 

294: -ye 249, repas 

marcher (mer-) 400 

mareschal 493 

matire 554, matiére 

mairone 513 

malyns 480, matines 

maunder (mandre) 269 

maveis 62, 189, etc. 

maylc 207, maille 

me 499, mais 

meint 46, 71, etc., maint 

melleur 189, qui excite des mé- 

lées 

mellure 22, mélange 

mener 109; prés. meyne 560 

menestral (minisiraile) 181, poe- 

te ou musicien qui allait 

de chåteau en chåteau 

chantant des vers ou ré- 

citant des fabliaux (Gode¬ 

froy) 

meniver 358, menu-vair, four- 

rure 

mcntour 62, menteur 

mes, pron., 169, mon 

mes conj. 55, 59, etc.; m. ke. 

72, 333. I>ou!^’u que 
mesaventure 88 

meschaunce 236, malheur 

mescreaunce 453, incrédulité 

mesdire 122 

mesfesaunce 7, méfait 

mespryser; prés. mesprys 504 

messe 466 

mester (meis-) 12S, 346, etc., 

besoin 

mestre 401, 529, maltre 

melre; prés. met 253. 41S, {»«fs- 

te, mette), mettcni 85, etc.: 

impér. mettcz 93, mete: 

353; ”"‘s 73- etc. 
mcyn (mayne) 270, main 

meynee 209, 509, -gnee 485, 4S^. 

famille, train, suite 

meyns 256, moins 

7fiond {mound[c') 166. 363 

mund 558, nionde 
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DEUX POÉMES DE NICHOEAS BOZON 55 

mostrer, 262, rnons- 351, mon¬ 

trer 

inourne 441, niorne 

mout 24, etc., tnult 35, etc., 

mouli 82, tres, beaucoup 

mt4er, 304, changer 

munt 17, mont 

munter (moun-) 78, 79, 203, 

417 

muster (-0-) 150, 200, 367, mo- 

nastére 

Nariz* 181 

ne 396, ni 

ne 124, nee 508, né 

nigromauncer 475, nécromant; 

-y« 475 
niqet 92, malice, mauvais tour 

nise (nice) 267, simple, sot, 

nomement 396, particuliére- 

ment 

non-sacherie* 211 

nounchalerye 381, nonchalance 

(cf V. 211) 

nous (nos) 557, nos 

noveler 444, qui ainie ä renouve- 

ler 

novelerye 317 

novelté 526 

noyse 72, dispute bruyante 

nul III, 123*. 195, nul, quelque 

nun, 100, noun 227, 530, nom 

nurir 142 

nuriure {nuriture) 289, 465, édu- 

cation, agrément 

nusaunce {-saunz) 456, préjudi- 

ce 

O 402, ou 

obliaunce 26, 146, oubli 

obstinacioun 540 

offre* 24 

oniycide 463, meurtre 

orayl {-aiUe) 193, 194, oreille 

ordeyné 171, ordonné; -our 340, 

qui a le doit de conférer 

les ordres 

oreisun 99, priére 

Orguil 3, 335 

orgulus 20, orgoilouse 422 

ort, f. orde. 411, sale 

« {od) 50, 150, etc., ove 205, 

206, etc., avec 

ousler (hos-) 125, oter 

outrage 17; -ousement 366 

overayne 303, ho- 308, ouvrage 

ovcre (over, overaigne) 309, 0. de 

Alcmagne 310, v. le 

Commentaire 

overer 266, pcpe overt 55. oiivrir 

oyndre 69; pcpe oynt 71, onc- 

tion 

oyr 98, ouir 

Palliacion 388 

panel 383, pan d’étoffe 

paneter {pautener) 497, panetier 

paon {pane) 358, pan 

parcener* 356, copossesseur, 

associé 

parengal* 186 

par entre, 190, parmi 

parfeyré* 413 

parfund 152, profond 

parjour 507, parjure 

pariani izy 
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par ture 51 accouchement 

passer* 

pautenyc {felonic) 462, coquine- 

rie 

payle 208, paille 

pccché, 1, 25. etc.; -er 514 

penible* {parenihle, painneble) 

404 

petine 456, plume 

pensee, male p. 527 

penser 490; prés. pens 115 

pere {piere) 144, pére 

percer 310, {port) 416 

perdurable 330 

perdicioun 420, 544 

pcrdre; fut. perderunt 521 

peresce 94, 314, paresse 

perle 330. 334, 358 

perte; p. de tenz* 113 

pesentime 97, ennui 

peyn {paine) 269, i)ain 

pcyterel {partril) 388, poitrail 

piet {pee) 141, 197, pee 400, 

pied 

platc 330, 334, 358. plaque de 

métal (ser\'ant d’orne- 

ment) 

pleidur 65, plaideur 

piere 274, 319, 348 {plecr); prés. 

plest [pleii) 334, plaire 

plurs 106, 147, lartnes 

poeir; prés. put iii, {poet) 115, 

118, etc., poet 491, pocz 

555. pount 167, poenl 357; 

subj. puisse {poiet) 280, 

pHsc, 303. pussoni 552; 

cond. purrcit 268 

M 55. peu 59 

poleter 525, gardien des poules 

pomcl 29, pomnieau, orneinent 

en forme de ponime 

portehors* 216, qui i)orte de- 

hors 

porte-pecche' 438, qui se charge 

des péchés; v. vers 21O, 

Conmientaire 

porture 42, 52, 472, allure: 516 

fruit de Tenfantenient 

poiiche {burse) 458, poche 

pour 84. peur 

povre 130, povere 139, 336, etc. 

precherye {pcccherie) 432. i>ré- 

dication 

prclaz 173 

prendre; impér. pernons 546, 

pernet {-«;) 157, 339 

prest 417 

priser 248; prés. presisset* 245. 

privé 34, 268, etc., ami intinie. 

iutime; -meni 278: -fc, 

280, 535 

procheyn 133 

procuracye 43S, procuration 

prodome {prudehomme) 136, 

210, homme probe 

promettnr 60, qui promet 

provocacioun {depravaciun) 41*1 

provoz 206, i)révots 

puant {-aunt) 44, 220, poiauni 

{puuvaunt) 352 

piirjyl {-ilc) 370 

purpens 240, intention 

pus 84. 83, etc., pttis 321, 325. 

pnis 

pyi;accour* 535 
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Quauke {ktiaut ki) 2cj4,.<[uoi que 

ce soit (jue' 

quarcl 93, 97, pl. q-cus, coussiti 

quarlillcr 94, écarteler (blasoii) 

qiiarfrun 463, (piart d'un écus- 

son 

qncr {quoer) 13, iro, etc., cix-iir 

querc 275, 526; prés. qiicrt 6, 

querunt 174,- cnt 202 

queyntyse {a>yntcs) 437, gentil- 

lesse 

quider 57, 521, croirc; ->r, 

fole q. 3S4 

quir 213, cuir 

quisync {cusine) qysiucf)^^, 

cuisine 

Rancnr {-our) 13, i(j2, ranciine 

rebatrc {ra-) 65, 66 {debatré) 

rehouter 84, repousscr 

recelour* {recevour, rcscyvour), 

214, 483 

recouisauce 8, recomiaissauce, 

découverte 

recoiiper 331, rogner 

recreant 219, épuisé 

recurs 108, recours 

reignc {raine), i,406, reitie 

relygious {religiouns) 2o2,nioinc 

remission 538 

renablenieni {resoiiua-) 161, rai- 

sonnablenient, suffisam- 

meiit 

reu*, V. roc 

rendre; fut. rcndcrunt 361 

renun 461, renoniniée 

rcprendrc; pcpe repris 38, bla- 

nié 

rerement {rele-) t2ou. rareincnt 

respondre: fut. rcspoiideruiii 524 

resie* 323 

rester; se r. 234 

resun; entendre r. 486 

retenir: prés. retcinent 140 

retrere 212; prés. retret (retreii) 

40 

reward 50, réconipcnse 

ride\ v. rydeyé 

roe* 5, roue 

roiner 120, roiiger 

royler 233, rouler 

rydeyé {ridé) 309, rayé 

Sacrilege 464 

sal 396, salle 

sarmoun 98, ser- 471 

sautele 154, danse 

sautour {saueourir) 455, sautoir 

saver^i, 77; prés. seit {sccD 121, 

set 182, 43S. sect 313. 488, 

syet 485, sevent 424: subj. 

sache 80; impér. sachet 

395; pcpe su 526 

sccir; prés. seiient (295 O), 365 

{seeut), asseoir 

sege 381. siége 

scis 452, six 

377> 37^> etc., cele 3S5. sccl 
393. selle 

seneschal 482, 485 

senter (c-) 547, sentier 

scrcher 59, chercher 

serjaunt {-g-) 177. 431 

serment {servient) 30 

sesser (f-) 184, 264, cesser 

scyc 262, soie 
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sey}it, -un, v, cei- 

sevsir 160 

si (sin) 6, etc. 

singularité 81 

soiler, v. suyllir 

sojorner 167, 221, se reposer 

sojour 242, 517, repos 

solayl 344 

solaz 174, 241, etc., joie 

solum 532, selon 

somet 425, sommet 

somoyle 314, sommeil 

sompuolence 96 

songeresse 439, qiii croit aux réves 

sorcere {-er) 434, sorciére 

souillure 102 

sohI {-ement) 375. 556, seiil 

soungerye 439, réverie 

sourdre; prés. sourt [sourdc) 422, 

siirgir 

sovenire* 7 

SKciirs 107, secours 

sufirer iii; cond. sufjreycnt 

{-aint) 400, souffrir 

sufire 531, suftire 

suivre\ prés. snyt 513 

sure 87, sur 

surjcre 530, outrer 

surfet. a s. lyz, a outrance 

surfeytous* 253 

surquidurie {-drie derie) 9, 37H, 

outrecuidance 

suspeciouii 239, -cction 497 

suspris 502, ivre 

susfcyner {-tineré) 224, soutenir 

sutif {so-) 455, adroit 

suyllir 47, soiler 71, soyller 478, 

510, souiller 

swef 399, doucement 

Symon 447, 457, -ye 447 

syncoper 480, abréger 

Tache {laille) 415, attaclie; -er 

541 

tai 71, boue 

tantost 235, aussitot 

iapit 89, tapis, couvertiire 

tapyr 332, se cacher 

taunt 67, 79, etc.; 487, luaint 

homme 

taverne 416 

iayle 206, taille, impot 

techelé 169, tacheté 

icmporalitc 123, poiivoir tein- 

porel 

temptacion 385 

tenir 551; prés. tient {tent) 9- 

12, etc., ticncnt 23; im- 

])ér. tenom 547, tcncz 2S2; 

pcpe tenu 13, 166 

tensur 66, chercheur de querelle 

tenz {temps, tens) 113, 124. 175 

terce, m. 7. 51, etc., fyercc 448. 

tvcrz 164, 165, etc.: s. 

367, tiers 

teste 113. 137, 173 

tolir; prés. tolt {tut. taulf) 391, 

oter 

Torccnous* 44S, -ues 461 

torche* {creschc) 415 

torchet* {torhaz, cochcit) 240. pe- 

tite torche [de paille[ 

iorner; t. a. 528, se changer cn 

toune {tonel) 154, touneau 

tousjours 76, lut jours 92, lo: 

jors {tute jour) 200 
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traillez {triliz) 21, treillis (Gode- 

froy; ireilletle) 

trai cnter* (-ir/-) 517 

trcchc cji, clanse 

ircnche-vers 480, qiii abrege les 

vers; v. vers 216, Com- 

nientaire 

ircrc 106, 276; prés. ircit 52, 

trcsi 133. 40S 

ircs 462, trois 

trescour [trcszur, trcsimr) 32S, 

trésor; 

tresoioi 462, traliisoii 

irespns 38, délit; -scr* 350 

tresur {iesour) 14S, ~f>ur 400; 

‘Orer 489 

ircter {trei-) 308, traiter 

ireync [trcne) 394, 399, traine 

ircz [trahiz, traice), ])1., 371. 

treyez 232, cordes 

iripal 18S, trouble {Godefroy 

trepdl) 

iristour 94, 241, tristesse 

irr>t {trot irot) 218 

troxer 57, 226; prés. trovc {trc- 

vc) 250, irovent 59, 175 

tryper 154. danser (Godefroy: 

trcpcr) 

iycl 204. tel 

Udivesce* {Jiodi-) 95, oisiveté 

ttnkore 24, encore 

uns; les u. 173, certains 

nnt 78, 507, par ii. et jiour cela 

unze vinz c dvs 559, oii/.e- vingt- 

dix 

iisai^c; mal u. 27, 330 

Va la ry durele* 155 

valeir; prés. vaut 227, waut 492, 

valent 452; cond. vaudreit 

[vaidrait) 298 

vallet 273, valet 

valottr 243, capacité 

vaniié 316 

vein {'vain) 82, 90, vain 

vcer (ver) 303, prés. veyeni 

{veuni) 291; pcpe veu 334, 

voir 

veie 420, veye 551, 560, voie 

vengaitnce 6, 10 

veuir; prés. vient {veni) 153. 

vienent 198, viegncnt 257: 

subj. venit {-ist) 289: fut. 

vendront, -unt 364. 484 

vcnlre 205 
verge 419, 421 

verité de vic 175 

verrai 8, vrai 

vespre 362 

vcssele 534, vaisselle 

vestir 409 

veuue {vcw), s. 39, viie 

rtfvsyw 186, 190, voisiii 

viaunde 529, i’y- 275 

vie) longc r. ii 

viste (pjc) 273, rapide 

vil {vile) 372; -einie 91, vvlcnve 

47« 
vilotcr* 215 

voleir; prés. veot {voet) 14. 15, 

vuU 63, 237, etc., volums 

41; fut. vodra 553: pcpe 

voylant 256 
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Wacr {waicr) 128, laver {Go- wiket (viken) 37, 39, guiclict 

defroy gaer) Wychard* 407 

mardecors 412, habit de des- wyvre* (vibre) 443, excitablc 

sus (Godefroy gardecors) 

wastcr, V. gaster Ymagynacioun; jol y. 386 

a>iclius (quitous) 428, rusé, mé- ypocrisic (-crise) 42, 103 

chant (Godefroy guiscos) yveresce 90, ivTesse 
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cl cotnence U letre Ic Emperour 

orguyoll. 
fol. 49 <1. 

Escutix, scignours, un trelix 

De moun sire Orgoille k poustts, 

Kc emperour est coronee 

Ht ticnt ly mounde desouz pié. 

5 Ja nkst ruhe ne estrcite sent 

Hou sire Crgoyl nc cyt tere ou reut; 

Sa .scignorie est tant chierc 

Ke touz sount pUauntz a sa bauere. 

Par CCS kttres ad mautidc 

0 A haut et bas e comaundc 

Ke chescun seit a ly plyaiint 

De parfere soun comaunt. 

I«a c o u r t de R o m e acf resceu 

Sa lettre, en quel est contenu 

5 Ke veignent a luy sus sentcncc. (ol. 50 a 

A H facent obedience. 

n ount remaundee: «Saver voloins 

Ky Yous cistea ke faces somouns 

A nous. ke sumes cheveteyns 

0 De touz que sount pres ou loynteyns*. 

—«Jeo su, fest il, emperour, 

Orgoille appellé de meint jour. 

A ky vous avez avant cest jour 

Fest curtoysie et grant honour; 

3 Dount jeo su un poy csmcu 

Ke hore demaundez k i je suy. • 

—« Moustrez, fount il, vostre poer. 

Par quele reisoun nous deyvez guyer. • . 

2SI) 

—t Moun poer, dit il, est si grant 

<0 Ke nul bome en terc ad taunt. 

Plus ay mostree de mestrie 

Ke nul hotnme que seit en vie. 

Variantes du m$. D : V. 9 que ad 

Sire Orguylle le emperour 

Enveyt ses letris par cy entour, 
fol. 5 a 

I%scotcz 
sir Orguyl !y 

Iccnt pec 

rue estreit ^ente 

IIou moun sir rente 

par 

Ke touz .seyent 

siis comaunz 

Sa lettre maNque] 

Assignent a ly 

i: ky ly 

IC unt 

estes ke fetis 

J oc fet 

cesl hur 

Fet courteysee {corr. dc c-str) 

ke joe* 

Il unt rcmauiidc par mc^>ager 

<iucu fol. 5 b 

Iv vous uus verrez asscr plyer 

^ pouer 

home ke se v t en 
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JOHAK VI SIN G 

Jeo fis ja<lis Luctfcr 

Sailler du ciel doskes enfer; 

35 Jeo fis Adam fere eschaunges; 

Unckes hoiumc fit plus estranges; 

Jeo fis Caym souu trespas defendrc, 

Les fitz Jacob lour frere vendrc. 

Vif cn tere Datan decendrc, 

40 K t Absaloii par cheweuz pen<lro. 

Jeo su que abesay Kolx>am. 

Jeo su ke cnhaufay Jeroboam» 

J eo fis Saul iuobedient, 

Jeo fis David iiounibrer sa gent, 

43 De Holoternes tolv la teste, 

Dt de un rey jeo fesai beste. 

Ne est cco mestrie, vous est avis, 

Teu pouer avcr en pays?» 

—• Voyre, fount il. cco est auncienrie. 

50 Moustrcz nous novclc inestrie». 

—«Novcle mestries vous porrai dirc, 

Plus ke tens ne poet suffire. 

Jeo fu a Deaus a la bataille 

Ivt a Eveshani saunz iml faille. 

33 A Xorthamptonn. a Wyncestre, 

A Ccslrcfcld. a Glouccstre, 

Par tot estey sirc ct mestre. 

Mes ore inc julic cn chevestre, 

Kaunt la cile Acre ay pris, 

Dount jeo me su niult cntreinis. 

Jeo su Orgoille Ic emperour, 

I)c tant ile prouesce, de tant dc valör, 

Kc nul me serra contrarious 

Kc a touz nc seit despitous.» fol. 50 b 

^'3 La court resjxnmt cn teu manere: 

• Dc vnsirc despit ne avoum kc fere, 

Nous dcHumms cn grant noblcyc 

lii moult (Icsiroms blanckc 1110ucye, 

V.t si vous volcz, a teu covenauntz 

Scrronins volcntiers a vous pliaunt/, 

Ke vous nous tcignOs en nostre estate; 

Si avcrcz par nous plus haut esjat. 

Kar nons froum ke tote la tere 

I%rt cnlvudauiit a ta bauerc*. 

73 fjuant sire Orgoille out teus cspouiis. 

11 hn\T fet apcTl smuouus 

ceel dekes en enler 

hotnme si cstrauugc:* 

fcyz souu pecché 

I-c fiz 

chewus 

li euhauzav 

Jeo fiz David uoumbrer sa geot 

K Saul inobediente 

jeo tolly sa teste 

un l)est 

cco inerNxyl 

Tu 

C)vl fount 

nicstric 

put suffrire 

• 
saunz fa ville 

Iv a e a 

E a c a 

Partut estcy jeo sire 

Mc hore ne juhe 

3<in Kaunt tuz pays e regnez 

rK)a A ma devisc sunt guycz. 

De EscOce. de Cales e de Kngletcrc 

Si ay jeo fet ja im tere. 

iv ma baner ho ma launce 

Si est ctttrce la tere de Fraum'e. 

03a liii Norinandye nc en Hurgouye 

Nul si hanli ke se assoynue. 

La court de Rome kaunt o v ceo din 

Kc moun sir Orguyl est tenu sire 

Ly maundent let t res de souz lur m* -* 

70a Ke il ly serrount feus c leuz 

A teu covenaunt kc il Ics iruve: 

Ar gen t touz jours nu ve c nu ve, 

Hors pris po Ilars e cokede\ns 

Ke ja ne vendrount cn nos aic>'n'‘ 

73a — • Assez averez c plus ke assez. 

Dit rem pero ur, si vous me anie/ ' 

{‘■ftiiJufrs f/ti iiis. I): V. 40 auucientic — 50 Aere 
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DEVX POÉMES DE NICHOLAS BOZON 

Kc facent lever un laxge pount 

Tar ount les almes passerount 

Vers enfer tote franchement, 

ICt yl les trovera assez d*argent. 

»Certcs, fount il» nous le froum; 

Ce wout la nobleye ke apent a Romo. 

-* Et jco vous merci, fet Tcmperor, 

yuc vous me volez fcre le bonor*. 

A c o u r t z (1 e r e i s a<l puys niaundc 

T’ne Icttre et comaundee 

Ke se teygnent en reddour 

lincouutre pitee pur soue anior. 

Ke ja ne socffrcnt le povcrayle 

1'splcytcr bosoigne par travaille, 

Mes ccaux ke averount a doner, 

Kc taunt tot piisant csplcyter. 

• C ert is, fount yl, volentiers; 

Par tant nous veiulront plus deners». 

Vn aultre lettre a justises 

1'uys ad inaundé par ses mises» 

Kc force nc facent de male prises 

Ne des serementz ne de graunz assises. 

Sy ad comaundc le vescounte. 

De tort e force ne eyt ja hounte. 

Mes kMl preigne de totez pars 

Et de sa concience nc seit cscharz. 

Ht k'it die a cez elers 

Ke a sire Orgoille seyent ahers. 

Pur eaux arichire c lour seignor 

A poures facent grant reddour. 

Si ad comaundé a baillifs 

K'il eschorchent la gent vifs, 

Taunt come dure lour mestrie. 

Et force ne facent ky lour maudie. 

II ount respendeu a sire Orgoille: 

* Pur vostre amor nous averouus le huyl 

fol. 50 c 

A choseune vile du pays; 

Por une dener nous prendroms dys*. 

—I Mult vous mercy, fet le emperour, 

Mes countregardens a chef de tour*. 

Puys ad maundé lez p r e 1 a t z 

Pne lettre pur son solaz, 

^ Manque 

Certis fount il c nus le froum 

>vut nol>cleye Roum 

<lit Pemperour 
fere honour 

l*n au tre lettre ad pus maundé 

A courz de rev c comaundé 

Ke il 

IC ke il ne suffrunt le poverayl 

pur travayl 

ceus unt 

I4C taunt toust pusent 

mout volunters 

deneres 

fasent 

dc sermenz de grant 

maundé 

torte fol. 5 d 

tote parz 

coscience escars 

se.s 

Ke a sa volunté seyent aheers 

eus enrichir 

Au pays 

comaundé les baillifs 

Iv ke Ic genz 

vostir averoum 

Hn de 

Icverouin 

Jco vous 

maundé a prclaz 

VaridHtes du ms. D: V. 88 petete — 95 justise —• 9O mises} meseys — 100 force] 

fort — 112 averount — 118 Me se^mt ogiise pur soun solaz 

GOfeb. Högsk. Arsskr. XXV: 3 7 
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66 JOHAN VISIXG 

Kc ceo quc pernent de povre gent, 

120 Q’il le dounent a riche gent. 

«Fetis, dist il, enoyter 

Par la piscine la grant merc; 

Bien aveent ke brasere 

Sayt alluxné par fray de pere, 

125 Et ke ly bacoun scyt oynt un pou 

De la grese d'un kayllou». 

Fuys ad inaundé a bachcicrs. 

Ke wount a places volenters. 

Qae facent lever beau deners 

130 De povre paysauntz et charuers. 

«Ceo me eyt, dit il, mult treesher 

Ke vous augez tournei; 

Kt si vous seez bien batuz, 

Jco vous pri nc seez esnieuz, 

135 Car jco vous oynderai du vent ke volc, 

Et bien vous garray par loange fole». 

—»Treschier siignor, et nous Ic froum, 

Rtisoun voet ke si fasoum, 

Primes uaster nous biens demeyne 

140 Et puys mettre noz geulz cn peyne 

I ar toutes et par taillagcs. 

Pur acquiter hors noz gages». 

A V a V a s o u r s si ad niaundc. 

Ke tenent houtele ct meynec. 

I.I3 tSachez, fet il, ceo* est moun desir 

Ke daungerous seez a servire. 

Ec quel vos serchauntz comuucment 

Pacent bien ou malcment, 

Jco vous pry nc enparnez 

150 Ke largement nc seveiit blamcz. 

Et par amours vous, servauntz, 

A scigiiours seez contrariauntz; 

Pur une mote responez diz, 

Par taunt serrez mes amys». 

155 Sa lettre est veuu a e s q u i c r s. 

Dc countrefere Ics chcvalcrs, 

Kc rien n‘y eit deversetco 

Pors en pellure e lorreyn dorré. fol. 50 <\ 

II ount rcmaun<lé courtciscmeiil: 

160 fl PU nous I. froum ccrlciucincnt. 

Par genty saneke douiil sunics estret, 

Aiitaunt avaunt cum altre est >. 

Ceo que 

Jeo wuyl dit il ke la mer 

Seyt ennoyté par la river 

Manque 

de 

grccc de kayllou 

maundé les bachiler^ 

est 

beu deiicres 

chanieerc> 

bceii 

prie 

dc volc 

barderay par laagc valc 

Certis sire c 

wut kc si le fazouin 

nos bcctis 

mestre 

A vavasours ad pus inanndi. 

houstcl 

Ceo est dit il nioii desir 

daungcrcz servir 

quccl vos genz 

been 

prie esparnicz 

un mot 

rccu y 

cerlcvnnicnt 

gentif saunk suimis 

A taunt cum chevaler 

1'tiyiitnU’S du his, D: \\ 150 svyent] seez 
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DEUX POÉMES DE NICHOLAS BOZON 

170 

I<K> 

ZOO 

A geaty (emmes ke mult ad chier» 

Vm lettre ad fet m aunder, 

Pur fere soun houtele attyrer, 

Ba lout chtcfs ke lusent dier 

Et comaunde estreitement 

Ke sa chaumbre nettemeot 

De lounge trayoe seet balayee. 

Ja taunt le drape uc eyt coustee. 

«Sire, fount eles, mult nous plest 

Ke vostre comaunt seit parfet, 

Et nous averoum assez le dount 

Noa bele grauuges le acquiterount». 

—• A^ez pernez» cco dit Orgoille, 

Mes ke voiis faccz ceo que voille». 

— Et nous Ic froutn, par saint Richard. 

Ja taunt ne grouce ly papelardi. 

Puys ad maundé im csquier 

A religions pur espier 

Si il se puisse en cus afficr. . 

Hou il les deyvc par male defier. 

11 ount remaundé mainteDaunt: 

« Nous veomus bion kc petit et grant. 

Couute et baroun c serchaunt. 

Chescoun vous fet honur si grant 

Que nous ke sumcs gcntz enteddaunz» 

Ne dcvomus eätro a tour descordaunz, 

Eyns volom estrc a vous ptiaunz 

De fere voz plciscrs et voz comaunz». 

—• Mult vou» mercy. fet rcmperour. 

Hore vous coveent al primour 

Vostre manere lui poy chaunger, 

Ke soleez jadis iropc user. 

Vous solicz Icsscr pur Dieu amor 

Propre volenté et lerrien honour, 

Ore vous pri c pur mez amours, 

Affurcez vous <\c quere honours 

Et rien ne feilcz par charité 199a 

Ke sei t eucountre vostre gree, 200a 

Mes cheseun soulouii soen degré 

Face cc ke ay ordiné^». 

—«Sire, fount il. confessioun 

Est mult repairaunt a nostre mesoun; 

fol. 51 a 

houstel 

eler 

chauhre 

baalee 

ele plct 

comaunde 

Nous averoum 

pornez dyt Orguyl 

Mes que facez wuyl 

feroum 

la 

religiouns 

puse 

deyt 

veum been fol. h C 

Checiin 

dewoum pas 

De parferc vos comaunz 

Mes hore 

Ke jadis soliez trop huser 

Vus ke avez asse^. dount, 

Fetes si cum les riches fount. 

Estourjouu laumpré a vostre huz . . . 

De vessele d’argcnt vus pricz 

Iv de palfreis dreit quarrez, 

Preez e pasturs encloeez 

Warianfes du ws. D: V. 169 blayce — 176 que vous voille — 182 defier affier 

Variatdes du uis. H: Les v. J79—r/o k vievnent apres v. 242 
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JOHAN VISIXG 

2ojj Kt kaunt nousdeivoum versvousentcD<lre, 205a E commuoe bestis hors icnei 
Il iious comence dure reprendre». 

Bien est veir, dit Tcsnipcrour. 
La vie seynt Benet jeo mesprtse 

Ccly est moun guerreour. 

Me.s kaunt il avera fet soun cours. 

210 De moy remembrez par amours». 

Puys a<l maimdcc par messagiers 

A Ics c h a p e 1 c y n $ seculcrs 

Kc countrefaccnt les esquiers. 

Si lour dit en teu maneres: 

215 »(rardez. fet U» la chevclure, 

Kt mettcz la co^-fe par desurc. 

Fetis tailler la veslure • 

A fur de esquier a mesure. 

Vous inatinys ditez roundemciit, 

220 La messe chauntez brevement, 

Au dyner venez prestenient 

Xe cspanicz nul serement, 

Au bois alcz a la chacc; 

Iv si vous avez de chaunter grace. 

225 Ne lessoz pas de caroler 

Kn coiupaignie de esquier. 

Si gelous feusscz de vostre eslate, 

Vous serrez tenuz a papelard. 

Mout jeo vous pry par amotirs 

2 JO Kc vous suihez les courtehours. 

Ceaux sount la gent <le ceste vic 

Ke plus me fonnt dc courtessic. 

Husk.*z cco siecle ta mit com durc, 

De voz prclatz ue tcignez cure». 

—«*Sire, fount il, et nous le frouni 

Por uoz prclatz bien Ic porroum. 

Il n’ount ke fere de meen aprise. 

Ne seynt Domynik ne sc\Tit Francti.' 

Ne volient estre de souz mes Icr». 
• 

2ioa Mes vous ke estis lur successours. 

2iob Jeo vous merci de touz honour> 

210C Ceus ke ne unt cure de teres. 

21 od II me pleisent par autre afferes, 

2iofI^s uns par inobedienco, 

2iog Les autres par lur Science, 

2ioh I«es uns par lur chauter. 

2101 Les autres par formeut jurer. 

2iojSire, fount il, mout voluuteres 

21 ok Nous volum estre a vous chers. 

inaunde ses messagers 

De countrefere les fol 

maners 

coyf 

r'etez 

Vos matins 

A 

221 b A tables jnhes jolivemént, 

222b Ne ja nc cbargez dit <le gciit. 

A 

e>tat 

- teun un papclan! 

Doud^^^co 

snez courteours 

Cciis 

Vsez Ic seele 

tenez 

been le pouin 

1 anaiiti-s du ms. D: V. J05 dcisoiiiii — 222 espenys — 234 ne »laiiqtie 

Wirnnitfs du tiis. H: \. su—vieMntnt apres v. zyS. 
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DEUX FOfvMES PE XICHOLAS BOZOX 

Il nous soeffrent a talent, 

Car rien ne veieat fors argent». 

-—• Ceo sai jeo bien, fet remperour, 

J40 Pur ceo lour donay tieu myrour 

Ke leyn puissent myrer adés 

Et soeffrir mex scrgauntz vivcr en peez. • 

V i s i n s du pays unt sa letre. 

Ke chescuQ se deit eutremettre 

2.^3 De grever altre a tort et a dreit. 

Il ouot remaundé ho grant espleite: 

* Si re, fount il, mult volentiers. 

Par taunt serroum tenuz a feers, 

Kt tot le pais nous dotera 

2ffO Por nous mauls et honera«. 

—« Ha, dist Orgoille, com ceo est bien dist; 

Vous estes espirez de moun espirit. fcl. 31b 

Hauntez ore ceo beau dedut, 

Aveine aprés ke avenir put», 

J33 Sa lettre ad maundé a matro nes 

Ke vers luy seient leles et boncs. 

« Afforcez, dit il, de estrever 

Pur vostre estalle a mouster». 

—« Sire, fount eles, ceo est resoun 

2'*»o Ke femme honure soun baroun. 

Ataunt de tere ad la meen 

Come dit ma veisine que ad le seen; 

Pur quey donck mey dey retrere? 

Par derere le dei jeo fere?» 

2C)^ —• Xanau veir, se dist Orgoille. 

En nule manere ne le voille. 

En taunt me grevent genty femmes, 

Tot portent eles au chief le gemmes, 

Chescune bonte aultre avaunt: 

-70 Par tot me servent fors en taunt; 

Et tot le facent par courteisie. 

En lor queors mult bien me affie*. 

Les gar^ouns de court ad maundé, 

Si il ne facent sovent medlee 

-75 Par haute folie e bandesce, 

Ke il les mettra en grant detresce. 

< Jeo voille, dit il, en tote fins 

Ke vous seez vers male enclins 

Vahantes du ms. D: V. 254 Aveine 

veit — se dey t — 268 ele — 270 

Variantes du ms. H: 

09 

Keen ne aparccyvent fors argent, 

Par taunt nous suffrent a talent. 

teu 

Ke la se pussunt m>Ticr 

E suffrer mes serchaunz vivre en pcs 

Des payes 

fol. Ch\ 

a grant espleyt 

E nous le froum mout volutcrs 
É 

nous honura 

nos c dotera 

ceo beeii dit 

beii 

Avevennc # 

La letter est vcnu a 

estriver 

est al 

ele 

Cuin dist 

me 

Xanal ceo Orgiiyl 

wuvl 

es gentifemes 

ele les 

mou been 

Par folvc 

en destrcsco 

ver mal 

apres ke avenir poet — 257 Aftorcc — 2Ö5 ne 

entaunt — 273 maundé' inanacec — 

V. 243 tt s. vicftNeHl apres v. 2ro k. 
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JOHAN VISING 

Par sovent teacer e mesdire 

Hore ly compaignoun» hore U sire 

Quant vous avez de rien mespris. 

Jit voz mestres vous ount repris, 

Jco vous prie, mez chier fstz. 

Ke aultre feez (aces le pys. 

Kt poy chargez lour dauoger, 

Taunt com poiez seignours chaunger. 

Jeo ay greignour deinté d*un gar^oun 

Ke jeo ne eye de un baroun. 

Cnr li baroun ad vers moy resoun, 

J90 Mes luy gar^oun n'ad nule enchesoun. 

Ke poi me deit et mult me fet, 

Que jeo luy aUouhe. resoun est; 

Ke rien me fet et mout me deit 

Par mev ne avera chaut ne freit». 

i93 Hore ad sire Orgoille assemblé 

Tot soun hoste et desploié 

Sa banere e va moustrer 

Cez mestriez par tere e mere. 

De base chose sett fere haute, 

300 De grant plenté grant defaute. foI. 51 c 

K c plus vault fet valer mfyns, 

Kt ke meyns vaut fet hauteyns. 

Magnus Domtnus ad mys a pee 

Ht doné soun palefray a Adsperges mé. 

305 Prent se>mt Nichoias de la porte 

Au bauncke de Loundres st Penporte. 

Kc jouter solait de launce forte 

l*et apouer a ver ge tor te. 

Un serf leve en seignourage 

310 Ht tournc seignour en servagc: 

Kc nul bien seet il fet sage 

Ht Sauns apris aprent language; 

Vi\ povre serchaunt fet countrefcre 

l'n riche homnie de grant tere: 

313 Kc dys charuhers un an pount qucre. 

lin un jour seet detrere. 

Pur le merveilles ke seet fere 

A ly se plie ja tote la tere. 

Mes une chose vous ert aperet 

3JO Ke fou se tendra ke meuz le scert. 

Jet) pric Dicu ke nous delivre 

E sy vous eez reen 

cheer 

facez ptz 

pouz 

E ly 

moy 

I Manque 

Soun host e sa meynné 

E va vachaxint tere e meer 

Ses mestries pur moustrer 

seet haut 

defaut 

Ke meyns want fet hauteyns 

Ke plus vaut fet vaier meyns 

^ Manque 

Tourne seyngnur en servage 

H met ly serf en seynurage 

I*ur les seez 

plie tu t 

cert apeert 

Manque 

i inianUs du lus. 1): V. 31 j countreficr —« 313 charuhes 
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DECX POf-MES DE XICHOLAS BOZON' 

iJe itcu seigiior que taunt est wUTe 

K t nous faCe aherdre a luy, 

Ke rent bon loucr a soun amv. 

Airien. 

Varfaufes du tus. D; V. ^22 swivre 

I Maoque 
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Commentaire 

V. 15. La locution sus senfence est analogue ä sms entente (Go- 

defroy sous sus), et doit signifier ä peu prés * selon la seutence pro- 

noncée .(qu’ils lui fassent obéissance)». La le^on de H ne donne 

guére de sens. 

V.18. La fornie eistes est rare; elle n’est pas citée parM. Tan- 

querey, mais M. Karl Koch allégue un exeraple des provinces oc- 

ddentalesde la France {Enlwicklung des lat. Hulfsverbs esse, p 15). 

C‘est, comme eites {Tanquerey, p. 205), une forme calquée sur 

cimes (v. Koch, 1. c. p. 14). 

V. 26a parait plus que superflu å coté de jount il du vers sui- 

vant. 

V. 35. Par eschaunges Tatiteur veut sans doute faire allusion 

aux conséquences du premier péché d’Adam. 

V. 46. I^e roi transformé en bete est Nabuchodonosor. 

V. 49. Les Contes ont aussi auncienerie, mot que je ne trouve 

nulle part ailleurs; ni Godefroy ni Tobler ne le citent. Ici le sens 

doit étre å peu prés «vieux jeu». 

V. 53. La bataille de Lewes, le 14 mai 1264. 

V. 54. La bataille d' Evesham, le 4 aout 1265. 

V. 55. Il s’agit probablement delaprisedeNorthampton.le4 

avril 1264, par larmée royale, et delafameuseélection,äWinches¬ 

ter, d’un évéque anglais, en 1260. 

V. 56. A la bataille de Cliesterfield, qui eut lieu le 15 mai 

1266, le comte de Derby fut vaincu par Tarmée royale. — Glouces- 

ter fut reprise par les royaux en 1264. 

V. 58. Il est difficile de dire exactement ce que c'e5t que »tc 

juhe en chevestre) juhe est bien joue, cp. v. 221 a; mais il est étrange 

de désigner par se piaire en chevestre le contentement d’(!)rgueil 

de ce qu'il a réussi ä prendre Saint Jean d'Acre, ou, d’aprts H. de 

ce qu’il regne sur tous les pays. Pourrait-on traduire: »Jeme 

plais ä mettre le cave9on aux gens?» 

V. 59. v^^aint Jean d’Acre fut prise par le sultan d’Kgypte cu 

1291. 
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DEVX POÉMES DE NICHOLAS BOZON' 7.i 

V. 67. D'aprés Paul Meyer (Vocabulaire des Co«/cs), nohleyc, 

qiii est une forme anglo-nonnande, signifierait <(magnificence», 

niais ici c’est bien * gens nobles» (cf. v. 82). 

V. 90. La locution espleyter bosoigne, qui se trouve aussi dans 

la Plainte, v. 784, signifie apparemment «gagner sa vie» «gagner 

de 1’argenti». 

V. 97. Sur fere force, «se soucier*, voir le Vocabulaire des 

Contes; comp. v. Iio. 

V. 99. Le singulier vescourtte équivaut évidemmeiit å un 

pluriel. 

V. 116. Je ne trouve nuUe part le mot contregardien; la si- 

gnification en est apparemment «gardien», ou »gardien åsontour», 

et il est probable que a chef de tour du texte exprime cet .attribut 

« å son tour». 

118. La le^on du ms. D est incorapréhensible. 

V. 121. Sur enoyter, v. le Char d'Orgueil, v. 63, au Commen- 

taire. 

V. 124. Le mot allunté n'est pas distinctement écrit. —La 

locution frai de pierte est dtée par Godefroy (d’ Ambroise Paré); 

ici c'est «friction de pierres». Le copiste de H semble ne pas 

avoir compris cette locution. 

V. 128 semble voiiloir dire «qui vont volontiers lä ou on les 

envoie». 

V. 131. La forme eyt pour est n'est guére usitée; elle pourrait 

étre expliquée par Tanalogie d^eimes, eistes ou eites, mais la con- 

fusion avec eyt (haheat) était trop fåcheuse. 

V. 132. Je comprends «Que vous alliez vous toumer vers 

moi». 

V. 139. La forme nous pour nos, corame dans le Char, v. 557; 

de méme 250; cf. vous 219. 

V. 149. Je gardé enparner pour esparmier, bien que jen’aie 

pas trouvé d’autre exemple du premier mot; mais les changements 

de suffixes étaient, on le sait, une particularité de Tanglo-nor- 

mand. 

V. 157. Pour deversetee il 5’^aenDunmot semblable, mais qui 

n’est pas clair. 

V. 162. Atäant avaunt semble étre pour si avant, au sens de 

«autant* (Godefroy, VIII, 247). 
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V. 170. Sur ja taunt. .. ne, v. le Char, v. 333, au Commen- 

taire. 

V. 173 et s. «Nous aurons assez de quoi, car nos belles gran¬ 

ges (moissons) le payeront (ce drap qui coute si cher)». Il est 

absolument extraordinaire que Tauteur emploie dont au sens de 

de quoi, c’est-å-dire ressources; mais la méme singularité revient 

en H, V. 199 a. 

V. 201 a. Apres ce vers, il y a une lacune dans le 

manuscrit. ' 

V. 207a. Par II Tauteur désigne sans doute les bénédictius. 

V. 219. Sur vous, graphie anglo-normande pour vos, comp. 

V. 139, au Commentaire. 

V. ^o. Sur courtehour, entremetteur, v. La Plainte, v. 320, 

au Commentaire. 

V. 253. Je comprends: «Ezercez maintenant cet office agré- 

able» (de grever autrui [v. 245]). 

V. 254. La forme put (H) pour poet (D) est fréquente en an- 

glo-normand; v. le Char, v. iii, 115, ifS, Boeve 403,859, etc. 

V. 261. Ataunt, dans les manuscrits a taunt, setrouvepour 

tant ou autant aussi dans The Oak Book of Southampton, éd. Studer 

(v. Glossary). 

V. 265. Sur se pour ce v. å. llntroduction, p. XV. 

V. 267ets. Je comprends: «En cela les gentilles femmes me 

grévent — bien qu'elles portent par coquetterie, des pierres pré- 

cieuses sur la téte (cf. v. 166) — que chacime offre å Tautrelapré- 

séance» {c’est-å-dire qu'elles sont pleines de politesse). — Sur tot 

(v. 268) concessif, V. Godefroy, et Johanssen, Der Ausdruckdes Con- 

cessivverhälinisses im AUfranzösischen, p. 52. 

V. 271. Et tot, comme tot v. 268, concessif; v. Godefroy. 

V. 285. »Et ne vous souciez pas trop de leur sévérité.» 

V. 303. Par Magnus Dominus, Tauteur désigne probable- 

ment un haut ecclésiastique, un évéque ou un abbé, qu' Orgueil 

humilie en donnant son cheval ä un prétre inférieur. 

V. 304. Adsperges me, mots par lesquels Tofficiant commen- 

ce la messe; id pour Tofficiant méme. 

V. 305. Orgueil prend la statue de saint Nicolas, quisetrou- 

vait au-dessus ou å coté de la porte de Téglise St Nicolas, pour 

la porter ailleurs. Il y avait autrefois, å Londres, trois églises por- 
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tant le nom de saint Nicolas. La plus célébre était celle de raiicieniie 

rue des ^écheurs. 

V. 306. Par la bauncke de Loundres Tauteur désigne peut- 

étre ce qu'on appelle maintenant le Thames Embankment, oii 

ron jetait toute sorte de rebuts. 

V. 322. Il est plus que probable que swivre est pour wivre-, 

V. Char, vers 443. 
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Qlossalre-lndex 

I.es astérisques renvoieht au Commentaire. Quelques variantes 

ont été citées entre parenthéses. 

Abeser 41, abaisser 

Absalon 40 

acquiter 142, 174. payer 

Acre 59* 

Adam 35 

adés 241; tout de suite 

Adsperges me 304* 

afjier: s'a. 181, 272, se fier 

afforcer et s'a. 198, 257, s'ef- 

forcer 

aherdre 323, attacher, adonner; 

pcpe åkers {aheers) 104 

aler, prés. wuni 128; subj. augez 

132; impér. alez 223 

allouher 292, approuver 

alme 78, åme 

altre 245, autrui 

aparceivre, i)rés. aparccyvent 

237 a 

apendre 82, apj)artenir, dépen- 

dre 

apert 76, aperet {apeert) 319, ou- 

vert, évident 

apouer 30S, frapper 

apris 312 {aprise 207 a), ensei- 

gnemcnt, Ie9on 

arichire {enr-) 105, enricliir 

flssfscs 98, iin])öts 

assoynner 66 a; s'a., sexenipter 

aitvrcr 165, orner 

auncienrie {-tie) 49, ancien 

temps, vieux jeu 

avenir 254; prés. aveeut 123; 

subj. aveinc {avcyeiie} 

254 

avcr 48: prés. ay 31, 59, ad 30. 

289, etc., avotwt 66, ave: 

23, ount 17, iio. etc.: fut. 

averouns 112, 173. 

averez 72, averouut 91: 

passé d. out 75: subj. eyc 

288, eyt 6, 100, etc 

avis; est a. 47, il semble 

Bacheler 127 

bacoun 125, lard 

baillif 107 

balayer (baaler) 169 

hanere 8, 74, 297 

baroun 185, 260, 288, 289, ba¬ 

ron, mari 

baudesce 275, hardiesse 

bauncke, 306* 

Benet, saint, 206 

hlancke, f., 68 

bosoigne 90* 

bouter 269 

hraseré 123, brasier 

Burgonye 65 a 
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Caroler 225, danser 

( aym 37 

cely 208, celle -la 

ceo, pron n.. 47, 49: se 265, ce 

ceo, ])ron. m., 253, cest 23, ce(t) 

Cestrejcld 56* 

chace 223, chasse 

chapeleyn 212 

charter zzz b, se soucier; 285, 

contrarier 

charucr (charuecrc) 130, cha- 

ru/ie 315, laboureiir 

chaumbre 168 

chaut 294, chaud 

chcscun 113, 201, etc., -oun 186 

chacun, cha(iue 

chcvaler 156 

chcvclure 21$ 

cheveslrc 58* 

cheveteyn 19, chef 

cheu cHz 40 

chiej 166. 268; c. de tour ii6* 

cicl [ceel) 34 

cil, pl. ceaux 91,231 

elers, pl. 103, cleres 

eokedeyn 73a, évidemnient 

pour crokard[eiH], petite 

monnaie sonvent noni- 

mée avec pollard (v. le 

Dictionary de Murray) 

concience 102 

confessioun 203 

contrariaunt 152 

contrarious 63, coritraire 

coiinte 185 

coiintrefere 156, 313: subj. c-ja- 

cent 213, imiter 

couniregarden 116* 

/ / 

cours (cour) 209 

court 13, cour 

courtehour 230* 

courteisement 159 

covenaunt 69, convention 

covenir: prés. coveent 192, con- 

venir 

coyfc 216, coiffe 

curtoysie 24, conrtessie 232 

Datan 39 

daunger 285. sévérité 

daungeroiis {-cz) 146, difficile 

David 44 

dedut 253, plaisir 

defaute 300 

defier {affier)\ se d. 182 

dcinté 287, plaisir 

deliter 67, se réjouir 

demeync 140, méme 

dener 114, 129, denier 

derere 264, derriere 

descordaunt 188, discordant, 

contraire 

deskes 34, jusqu’ä 

despit 66, dépit, -ous 64 

desure 216, dessus 

detrere 316, enlever 

detresce 276 

deveir; prés, dey 263, 264, deit 

244, 291, etc., devomus 

{dewoum) 188, deivoum 

{deis-) 205, deyvez 28; 

subj, deyve 182 

deversetee 157, différence 

dire 51; prés. dit 29, 131, etc., 

dist [dit) 121, {deyt) 265; 
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subj. die 103; impér. di- 

tez 219; pcpe dist 251 
Domynik 208 a 

dorré 158, doré 
dount 25, 60, etc., 173*, 199 a, 

de quoi 
dure 206, dur [ement] 
dyner 221 

Enchesoun 290, [cause de] 
plainte 

encloer 204 a, enclore 
enfer 34. 79 
Engletere 61 a 
enhaucer 42, élever 

enoyter 121*, augmenter 
pnparner (esparnier) 149* 

entcndaunt 74, 187, obéissant. 
entremctre; s'e 60, 244, seméler, 

travailler 
escbar 102, délicat 
eschaunge 35* 
eschorchcr 108, écorcher 
Escoce 61 a 
escutcr i, écouter 
esmcH 25, 134, étonné, cnnuyé 
csparncY [espenicr) 222, -ier 149a 
espier iSo 
espirer 252, itispirer 
cspirit 252, esprit 
cspleiVe] 246, enipressemeiit- 
cspleyier 90, 92, accomplir 
espoundre; pcpe espouns 75, 

interjjrétation 
csqnicr 155, 179, 213, écuyer 
estalUe'^ 258, stalle 
estat-c] 71, 72, 227, état, con- 

dition 

estourjoun 201 a 
estre 188: prés. su 21, 25, etc., 

suy 26, est 7, etc., eyt 131* 

sumes 19, 161 (5MWWS). 
187, eistes («/«) 16*, 

sount 20, 231; imparf. 
esiey 57; fut. serra 63, erl 

74, 319, serrounts 70, -oum 

248, serrez 154, 22S; pas¬ 
sé d. fu 53; subj. seil ir. 
32. etc., seez 133. 134. 
seyent 104; imparf. jeus- 

scz 22 

estrcit 5; -ement 167, stricte- 

ment 
estrere; pcpe estret 161, extrait 
estrever 257, s’efforcer, lutter 
Evesham 54 
eyns 189, plutot 

Faille 54. faute 
jeer (adj.) 248. fier 
feez 284, fois 
femme 163, 260 
fere 35, 66, etc.; prés. jest 21, 

fet 76, 115. faces {fetis) 

18, fount 27, 49, etc.; ini- 
parf. fesai 46: passé d. jis 

33. 35. 37 etc., fä 
36: fut. froum 73, 81, etc.; 

subj. face 202, 323, f(i- 
snum 13S, facez 176. faces 

284, facent 16, 77. etc.; 
impér. fetis 121, 217; pcpe 

fest {fet) 24 
feus 70 a, fidéle 
fitz 38, fils 
jorce {fort) 97, 100 
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jors 270, excepté 

Franceis, saint, 208 a 

Fraunce 64 a 

fray 124, action de briser (v. 

Godefroy) 

freit 294, froid 

jur; af. de 21S, å la maniére de 

Cagc 142 

Gales 61 a 

gar(oun zy^, 287 

garir; fut. garray 136, protéger 

geloHs 227, jaloux 

genty löi; g. femmes {gentifem- 

mes) 163, 267 

Gloucesire 56 

gra unge 174 

grcc 200, volonté 

greignour 287, plus grand 

grcse 126, graisse 

grever 245, 267 

groucer 178, murmurer 

guerreour 208, ennemi 

Maunier 253, exercer 

hauteyn 302, clevé 

ho 246, avec 

Holofernes 45 

honorer; fut. honera 250 

hors 142, entiérement (cf. Go¬ 

defroy) 

hoste 296, arniée 

hou 182, ou 

hou 6, ou 

hounte 100 

houtele 144, {houstel) 165. hotel. 

huyl I12, ceil 

htiser 233, User 

H, pl., iio, yl 93; eaux 105. cus 

181: f. eles 171, 259, 268 

{ele); les dat. 71 a 

inohedience -210 e, inobéissance. 

inohedient 43 

Ja 89, 100; ja taunt ne 170*, 178 

Jacob 38 

jeo (joe) 21, 25, etc., je 26 

Jeroboam 42 

juher 58, 221 b, jouer 

jurer 210 h 

justises 95, juges 

Kayllou 126 

ke, pron. rel. sujet, 135, que 32; 

absolu 291, 293, 301, 303, 

etc., celui qui; neutr. 315, 

ce que; ky iio, celui qul 

Language 312 

laumpré 201 a, laniproie 

launce 307, 63 a , 

Leaus 53, Lewes 

lel 256, loyal; pl. leuz 70 a 

le quel {le queel) 147, quoi que 

lesser 195, 225, laisser 

lever; prés. leve 309 

leyn 241, lä dedans 

loangc {lange) 136 

lorreyn 158, courroie ser\’ant ä 

maintenir la selle 

louer 324, salairej récompense. 

Loundres 306 

lour, pron. pers., 76; (pour les) 

IIO, 214 

lou, pron. poss., 38, 105 

Lucifer 33 

Digitized by 
Original from 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 



8o JOHAN VISING 

/v, art-, nom. sing., 125. 178, 

obl. 4, 2 a; luy 290; a les 

212 

Magnus Dominiis 303* 

maintenaunt 183, aussitot 

mal, adj, 97; -ement 148 

male, subst., 1S2, 278 {mal); 

pl. mauls 250 

matinys {-ins) 219, matines 

matrone 255 

maudire; prés. du subj. maudic 

IIO 

medlee 274, querelle 

meint 22, maint 

mere 298, mer 

mes 58, 209, raais; m. ke loi, 

176, pourvu que 

mesdire 279 

mesouH 204 

mesprendre 281, faillir, avoir 

tort 

messa^ier 211 

messe 220 

mestre 57, 282; -ie 31. 47. etc; 

pl. mestriez 298, acte d'un 

maltre 

mettre 140; fut. mettra 276; im- 

pér. mettez 216 

meynee 144, meynné 296 a, fa- 

raille 

meyns 301, 302, moins 

meuz 320, mieux 

misc 96, compte 

moneve 68 

mote 153, mot 

moun, ])ron. poss., 29, 145; i)l. 

mcz 197, 242; le meen 261 

mousUr 258, église 

moustrer 27, 50, etc., mos- 31. 

montrer 

mult 60, 131, etc., moiilt 68. 

mout 229, 293, tres, beaii* 

coup 

myrer (-ier) 241, mirer 

myrour 240, miroir 

Nanau {-al) 265, non 

Nicholas, saint, 305 

nobleye* 67, 82, gens nobles 

Normandye 65 a 

Northampton 55 

noumbrer 44, compter 

nous 139*. 250, nos {noz 140) 

nuve 72 a, neuf 

Obedience 16, obeissance 

Orgoille {Orgiiyl) 2, 22, etc 

ount 78, ou 

oyndre; fut. oyndcrai 135: pci>e 

oynt 125 

Palefrey 304, 203 a 

papelard 178, 228 

parfere 12; pcpe parfet 172 

exécuter . 

pastur 204 a. pature 

paysaunt 130 

pee 4, 303. pied 

peez 242, paix 

pellure 158, fourrure 

pere 124, pierre 

peyne 140, peine 

piscine 122 

pitee 88, pitié 

pleiser 190, plaisir 
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plenté 300, plénitude 

plere; prés. plest 171 

plier 8, IX, 318, etc. 

poer 27, 29, pouer 48; prés. poet 

52, 254, poum 236 a, poi- 

ez {poez) 286, pount 315; 

fut. porrai 51, porroum 

236; subj. puisse (puse) 

i8r, pusant 92, putsseni 

{pussunf) 241 

poUafs 73 a, petite monnaie 

étrangére declarée illegi¬ 

time en 1299 

pouut 77, pont 

poustis 2, iHiissants 

poverayle 89, les panvres 

povre 106. 119, etc. 

poy 25, 193, etc., pou 125. i>eu 

pree 204 a, prairie 

prelaz iiy, 234. 236 

prendre; prés. prent 305, pernent 

119: fut. prendroms 114; 

subj. preigne loi; impér. 

pernez 175; pci>e prh 59. 

primes 139, d'abord 

primour; al p. 192. d’abord 

prise 97, arrestation 

prottesce 62 

Quel, pron. rel., 14 

quel, pron. interr., 28 

quor 272, coeur 

quere iq8, 315, aj)porter 

qtiey 263, quoi 

Reddour 87, 106, sévérité (v. 

Introduction, ]). 00) 

rei 83, roi 

S 1 

religion {religioun) 180, moine 

remembrer 210, rappeler 

rent{e'\ 6 

repairaunt 204, habitant, as.si- 

dti 

resceivre; pcpe resceu 13 

respondre; prés. respount 65: 

impér. responez 153; pcpe 

respondeu iil 

retrere 263; se r.. se retirer 

Richard, saint, 177 

riche 120 

rix'er 122 a, riviére 

Rohoam 41 

Rome 13, 82, Roum 67 a 

rnhc 5, rue 

Sailler 34, sauter 

sancke 161, sang 

Saul 43 

saver 17; prés. sai 239. seit 299, 

seet 311, 316. 317; impér. 

sachez 149 

seigfwurage 309 

sentle] 5 

sentence 15* 

serchaunt 147, 185, 313: -gaunt 

242 

serement 98. 222, sernient 

serf 309 

servage 310 

scrvir; prés. scert 320; pcpe ser- 

vaiint 151 

scuz, pl., 69 a. sceaiix 

soeffrir 242; prés. soe/frenl, {su/- 

jrunt) 89, {suffrcnl) 237. 

laisser, supporter 

solaz iiS, c()nsolation 
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soler; imparf. solait 307 so- 

leez 194, soliez 195 

somouns 18, 76, appel 

souloun 201, seloii 

soun, pron. poss., 37, 118, etc., 

soen 201; f. soue 88; pl. 

cez 298: (absolu) le seen 

262 

suffire {-rire) 52 

suivre; subj. suihez 230 

swivrc 322* 

Talent; a. t. 237, comme bon 

leur senible 

Taunt; en t. 270, ä cet égard 

iencer 279, quereller 

tenir; prés. tient {ieent), 4; fut. 

iendra 320; subj. teignes 

71, teygnent 87, tenent 

144; pci>e Icnu 228, 248 

lens 52, temps 

teu 48, 65, 214, tieu 240,322, tel 

tolir 45, enlever, couper 

fort, s., 100; adj. 308, tordu 

toute 141, vol- 

travaille 90 

trayne 169 

trcspas 37, crinie 

Irctiz r, traité 

tropc 194, trop 

Unckes 36, jamais 

Vacher 297 a, évideinment 

pour walcrer, errer 

valer 301; prés. vaull (waul) 301, 

vaui 302. 

valor 62, courage. 

vavasottr 143, petit vassal. 

veir 207, 265, vrai, vraiment. 

veisin 243, -e 262, prochain. 

habitant de la campagne. 

venir; subj. veignent 15; impér. 

venez 221 

ver; prés. veomus {veum) 1S4, 

veient 238; fut. verrez 28 b, 

voir 

verge 308 

vescounte 99, lieutenant d’un 

comte 

vcslure 217, vétement 

viver 242, vivre 

volenters 128, ~iers 247. 

volez; prés. voille {wuyl), 176, 

266, 277, woui 82, voct 

138, voloms 17, -m 189, 

voler 69, 84; imparf. vo- 

lient 209 a 

vous 219*. vos 

voyrc 49 

Waster 139, déväster 

u'ivre, v. swivre 

Myncestre 55 
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INBJUDNING 
TILL 

ÅHÖRANDE AV DEN OFFENTLIGA FÖRELÄSNING 

MED VILKEN 

PROFESSORN I FILOSOFI OCH PEDAGOGIK 

GUSTAV AKSEL JAEDERHOLM 

KOMMER ATT INSTÄLLAS I SITT ÄMBETE 

VID QOTEBORaS HÖQSKOLA 

AV 

HOQSKOLANS REKTOR 

BIFOGAD SKRIFT: 

O. P. STURZEN-BECKERS FÖRFATTARSKAP 

EN BIBI.IOGRAFISK ÖVERSIKT AV 

OTTO SYLWAN. 

II 

aOTEBORO 

ELANDURS BOKTRYCKERI AKTIEBOLAG 
1919 
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T^en lärostol, vars förste innehavare nu skall inställas i sitt ätn- 

bete, har redan existerat i flere år. Den är en utvidgning 

av den avlönade docentur i filosofi, som alltifrån 1894 funnits vid 

högskolan, och har kunnat upprättas tack vare ett löfte av friherr¬ 

innan Louise Falkenberg, född Ekman, om årligt bidrag för detta 

ändamål, ett bidrag som utgått alltifrån 1914. Till givarinnan, 

som vid så många tillfällen frikostigt understött den institution, 

vilken i hennes fader sett sin främste gynnare, står högskolan i 

den största förbindelse, då den genom denna donation blivit satt i 

stånd att fylla en fundamental brist i sin organisation. Det har 

dock varit nödvändigt att i professuren förena tvänne ämnen, fi¬ 

losofi och pedagogik, och denna dess omfattning har berett svå¬ 

righeter vid tillsättningen. 

Sedan professuren hösten 1913 anslagits ledig, inkommo flere 

ansökningar, men då ärendet, efter att på sedvanligt sätt hava för¬ 

beretts, två år därefter upptogs till behandling i lärarerådet, för¬ 

klarade dess majoritet, att ingen av de sökande kunde anses hava 

tillräckligt styrkt sin kompetens. Styrelsen beslöt också den 30 

nov. 1915, att med tillsättningen skulle tillsvidare anstå. 

Vårterminen 1917 kungjordes professuren ånyo ledig till an¬ 

sökan, och sedan vederbörliga utlåtanden från sakkunnige inkom¬ 

mit, uppsatte lärarerådet den i febr. 1919 i första rummet på sitt 

förslag docenten i psykologi och pedagogik vid Lunds universitet 

fil. d:r Gustav Aksel Jaederholm, som ock av styrelsen den 26 mars 

utnämndes till professor i filosofi och pedagogik vid högskolan. 

Denna utnämning vann efter universitetskanslerns tillstjTkan 

Kungl. Maj:ts stadfästelse den 23 maj. 

Hi^skolan har härigenom förvärvat en särskilt inom den ex¬ 

perimentella psykologien utmärkt väl vitsordad vetenskapsman, 

vars föregående framgångsrika verksamhet ger henne rätt att 

vänta de bästa resultat av hans framtida arbete som forskare och 
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lärare. I denna välgrundade förhoppning bringar högskolan pro¬ 

fessor Jaederholm sin varma välkomsthälsning. 

Professor Jaederholm har om sig meddelat följande biografi- 
é 

ska och bibliografiska uppgifter: 

Jag. Gustav Aksel Jaederholm, är född i Stockholm 27 juli 1882; mina för¬ 

äldrar: sjökaptenen, sedermera bokförläggaren i Newyork, Claes Ivan J. och 

Alma Hedvig Vivica Lundgren; 

åtnjöt skolundervisning i Stockholm. Brooklyn. N. Y.. samt Uppsala; avlade 

31 maj 1900 mogenhetsexamen vid Uppsala M. Allm. Läroverk; inskrevs som 

student vid Uppsala Universitet ht. samma är; studerade vidare vid Karolin- 

ska Institutet. Stockholm fr. o. m. jan. 1903; vid Pysiotogiska Institutet i Strass- 

burg i /Bis. okt. 1904 till maj 1906. i Mimcben maj—aug. 1906; Uppsala ht. 

1906; avlade första avdeln. av fil lic.-examen jan. 1907 i Uppsala; studier vid 

Karolinska Institutet fr. o. m. vt. 1907 till i sept. 1908; var okt. 1908—sept. 

1909 anställd som artikelförfattare i Stockholmska tidningar, därav okt. 190S 

—april 1909 som korrespondent i Berlin. Okt. 1909 t. o. m. okt. 1910 t. f. om¬ 

budsman i AUm. Sv. Boktryck arföreningen. Stockholm; fil. lic.-examen jan. och 

maj 1911 i Uppsala; (fil. lic. examen i praktisk filosofi sept. 1917 i Lund); bosatt 

mars 1912 till sept. 1913 i Berlin för filosofiska och psykologiska studier, därun¬ 

der företagit studieresor: dels aug. 1912 tiU moraluppfostringskongressen i Haag 

och Scheveningen. vidare med svenskt statsunderstöd 1 febr.—3 mars 19131111 

Institute of Applied Statistics. University College. London; disputerade pro gra- 

du i Lund 4 maj 1914; förordnad till docent i psykologi och pedagogik vid uni¬ 

versitetet i Lund 13 sept. 19x4; 

haft följande akademiska lärartjänsigöring: 2:dre assistent vid Fysiologi¬ 

ska institutionen i Strassburg i /Els. 1905—1906; amanuens vid fysiologiskt- 

kemiska institutionen vid Karolinska Institutet läsåret 1907/1908; docent i 

psykologi och pedagogik vid universitetet i Lund fr. o. tn. sept. 1914: bi träd t 

vid organiserandet av psykologiska institutet därstädes 1914—1919: varit fakul- 

tetsopponent i psykologi maj 1918; förord nad att uppehålla prof esso rsänibetet 

i pedagogik t okt.—30 nov. 1914. i april—31 maj och i okt.—15 dec. 1915, i 

sept.—15 okt. 1916. 15 okt.—15 dec. 1917. 1 okt.—15 dec. 1918; förordoad att 

uppehålla professorsämbetet i praklisk filosofi vid samma universitet 15 jan — 

15 mars 1918, samt 15 jan.—i april 1919; 

förutom ovan anförda studieresor (till Strassburg i /Els. och Miinchen 1004 

—1906) till Heidelberg. Frankfurt o/M. och Amsterdam sommaren 1907; till 

Berlin 1912—19x3 och Haag 1912. London 1913, sommaren 19x5 för Lunds Uni¬ 

versitets räkning studerat tyska psykologiska universitetsinstitutioner; 

Ifänstgjort som assistent åt Förste Folkskoleinspektören i Stockholm Prof. 

V. Schéclc 1911—1912 vid hans föreläsningar inför läraie; avlagt lärarprov 

vid Stockholms folkskolor; erhållit genom dispens 22 dec. 1911 kompetens att 

söka folkskollärarbefattning; haft i uppdrag av Folkskoledirektionen i Stock¬ 

holm att med ekonomiskt understöd av densamma utföra undersökningar an¬ 

gående iiitcUigensjiivån och i samband därmed stående omständigheter hos 
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INBJUDNING V 

barn i Stockholms folkskolor (vilken undersökning dock förhindrats genom 

nämning till docent vid universitetet i Lund); varit lärare vid Kungl. Gymna* 

stiska Centralinstitutet 1911/1912; ä Kungl. Läroverksöverstyrelsens och Kungl. 

Folk skoleov er st yreisens uppdrag givit Sommarkurs för lärare vid läroverk och 

seminarier 24 juli—5 aug. 19x6; varit lärare i modersmålet och fil. propedevtik 

vid Malmö Enskilda Latin och Realläroverk 1918/1919 (tjänstledig värtermi* 

nen 1919); tillkallad som sakkunnig i Skolkommissionen mars 1919; samt har 

i stor utsträckning föreläst över vetenskapliga problem i populär form för di¬ 

verse pedagogiska organisationer och föreläsningsföreningar i Sverige och utom¬ 

lands. 

Tryckta skrifter. Endozellulare Ketze oder durchlaufende Pibrillen in den 

Ganglienzellen? Archiv. f. mikroskopische .Anatomie 67 (1905); Untersuch- 

ungen liber Tonus, Hemmung, und Erregbarkeit. Archiv f. d. gesammte Phy- 

siologie 114 (1906); tillsamman med J. R. Ewald: Auch alle Geräuscbe geben, 

wenn sie intermittiert werden. Intermittenztönc. Archiv f. d. gesammte Phy- 

siologie 1x5 (1906); samt likaledes tillsamman med J. R. Ewald: Die Herab- 

setzung der subjektiven Tonhöhe durch Stcigerung der objektiven Intensität. 

Archiv f. d. gesammte Physiologie Xi4 (1908): tillsamman med numera Do¬ 

centen Med. D:r G. Liljfstfand: Till kännedomen om bloddiastasen (manuskript, 

av Karol. Institutet bel. med stipendium); Till färgvarseblivningarnas psyko¬ 

logi. Psyke 1912; Till teorien för föreställningsförloppet. Psyke 1912; tillsamman 

med K. Pearson, (London): Mendelism and the problem of mental defeet. II. 

On the continuity of mental defeet. T«ondon 1914: Undersökningai över intelli- 

gensniätningarnas teori och praxis. I och II. Stockholm 1914 (Gradualav- 

handling); Inlägg i Diskussionen angående bjälpklassarbete. Särtryck ur för¬ 

handlingarna vid sjätte allmänna svenska mötet för vården om de sinnesslöa i 

Stockholm den 10-^12 juni 1913; t^ber »Korrelationsrechnerei *. Zeitschrift fiir 

angew. Fsycbologic // (1916); Untersuchungen iiber dic Metbode Binet-Si- 

mon. I. Zeitschrift fiir angew. Psycbologie ji (19x6); Remerkung zu oben- 

stehenden Erwiderungen. Zeitschrift fiir angew. Psycbologie ii (1916); Nyare 

åsikter angående intelligensens natur samt sätten för matning av densamma. 

Efter ett vid sjunde allmänna svenska mötet för vården av de sinnesslöa i Ma¬ 

ri estad 1916 hållet föredrag, i Mötesförhandlingarna, Mariestad 1916; översikt 

av viljeproblemet I och II. Psyke 1918; Handlingen som erfarenhetens organisa¬ 

tör. Inledning till en genetisk psykologi och en biologisk erfarenhetsteori. 1 

(färdigtryckt 1918, men ej publicerad) och II (16 ark tryckta 1918; under 

tryckning); Till skuldens problem» en Lutherstudie (i manuskript); därjämte i 

Pedagogisk Tidskrift 1913 —1917: Esperimentella undersökningar rörande me¬ 

todiken för undervisningen i främmande språk (i9i3)> I frågan om den senaste 

läfoverksreformen (1916), Ett experimentalpsykologiskt arbete i samskolefrågan 

(1917); vidare i Pedagogisk Tidskrift, Zeitschrift fiir angew. Psychologie, Ord 

och Bild, och flerstädes recensioner etc.; översatt utdrag ur Sebopeobauers 

arbeten samt engelsk skönlitteratur, särskildt arbeten av Joseph Conrad. 

Ht 
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VI Inbjudning 

Professor Jaederholm kommer att onsdagen den 17 septem¬ 

ber kl. 2 e. m. tillträda sitt ämbete med en offentlig föreläsning i 

högskolans aula över ämnet: Eti kapitel ur känslopsykologien. 

« 

Vid samma tillfälle kommer med tillstånd av Kanslern föi 

rikets universitet licentiaten Gustaf Bolinder, som avlagt därför 

fastställda prov, att promoveras till filosofie doktor. Att för¬ 

rätta denna akt har högskolan utsett professor Otto Norden- 

skjöld. 

1,'c. Bolinder har om sig meddelat följande uppgifter: 

Gustaf Wilhelm Bolinder född i Göteborg 19 dec. 1888. Föräldrar: Bok* 

förläggarea Haas Ludvig Bolinder och h. h. Lydia f. Strandberg. — Genomgick 

Göteborgs Latinläroverk 1900—1905» Göteborgs H. Samakola 1905—1907. Stu- 

dentexamen därstädes 1907. Inskrevs s. å. vid Uppsala universitet. Jur. stud. 

därstädes 1907—Z910. Pil. stud. 1910. E. o. amanuens vid Göteborgs mu* 

seum 1913. Pil. kand. examen vid Uppsala universitet I9r4. Pil. lic. exa* 

men (i etnografi med Kungl. Majits särskilda tillstånd) vid Göteborgs högskola 

1918. Disputerade tör fil. doktorsgrad därstädes s. ä. 

Företog res9r för konststudier till Finland och Danmark 1910. 

Bedrev sommaren Z911, 1912 och 1913 konsthistoriska, etnografiska och 

arkeologiska undersökningar t Bohuslän samt ledde eller deltog i vidlyftigare 

arkeologiska grävningar (med understöd ur Hvitfeldtska fonden och K. Vitterh. 

Hist. och Ant. ak.). 

Företog under åren 1914 och 1915 en etnograiisk och arkeologisk forsknings¬ 

resa till Xorra Sydamerika (med understöd av Sv. sällsk. för Antrop. och geografi. 

Göteborgs museum samt enskilda). 

Biträdde efter hemkomsten i Göteborgs museums etnografiska avd. Stu¬ 

derade uuder följande är i svenska museer och bibliotek sydamerikansk etnografi 

(med understöd ur Hvitfeldtska fonden och Sv. sällsk. f. Antrop. och geografi) 

Talrika populärvetenskapliga föreläsningsresor. 

Tryckta skrifter. 

Knivsta kyrka (Serien Sveriges kyrkor). Uppsala Universitets årsskrift I9K* 

Grottmålningar, hällristningar och barnteckningar. Fornvännen 1912. 

Två medeltida* tälj stens figur er från Bohuslän. Poreif. til norske for 

tidsmind. beväring. Aar ber. 1913. 

En irisk*anglosdxtsk kyrktyp i B oh ulan. Cöteb. och Bohusl. fomminnes- 

fören. Tidskr. 1915. 

En etnologisk forskningsfärd i norra Columbia 1914—1915. Ymer 1916. 

Det tropiska snöfjällets indianer. Stockholm 1916. 

lUniges uber die Motilon-lndiancr. Zeitschrift fiir Ethnologie 1917^ 

Busintana-indianernas musikbåge. Viner 1927. 
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INBJUDNING Vil 

Ijca-indianernas kultur. Akademisk avhaadling. Göteborg 1918. 

Ett större antal anmälningar, kritiker ocb populär^'etenskapliga artiklar i 

olika tidskrifter. 
* 

En särskild inbjudning att bevista denna högtidlighet anhåller 

högskolan vid detta tillfälle få framföra till friherrinnan Louise 

Falkenberg. 

Vördsam inbjudan riktas vidare å styrelsens och lärarerådets 

vägnar till Kanslern för Rikets Universitet, förutvarande Statsmi¬ 

nistern, K. m. si. k. N. O. m. m. Herr CARL SWARTZ, Bisko¬ 

pen Över Göteborgs Slift, K. m. st. k. N. O., Teol. och Fil. D:r 

EDVARD RODHE, f. d. Landshö; dingen 0 h Ordföranden i Hög¬ 

skolan. Styrelse. K. m. st. k. N. O. och V. O. m. ni . Friherre 

GUSTAF LAGERBRING, f. d. Ordföranden i Högtkoans Exa- 

menskommission f d. Professorn, En av de Aderion i Svenska Aka¬ 

demien, K. m. st. k. N. O. m. m., Teol. och Fil. D:r ESAIAS 

TEGNÉR, förutvarande Ledamoten av Högskolans Styrelse, R. N. 

O. m. m.. Med. D:r FRITZ BELFRAGE; Högskolans Gynnare, 

dess förutvarande Lärare, dess nuvarande Lärare och Ämbetsmän 

samt den studerande ungdomen. 

Desslikes riktas härmed en vördsam inbjudan tiU de korpo¬ 

rationer, som äro med högskolan förbundna genom rätten att utse 

ledamöter i dess styrelse; Stadsfullmäktige i Göteborg, Kungl. 

VeLnskaps- och Vitterhetssamhället, Göteborgs Musei Styrelse samt 

Rektorer och Lärare vid Göteborgs Högre Allmänna Läroverk, till 

äldre filosofie doktorer och dessutom till en och var, som med in¬ 

tresse följer arbete tvid Götelorgs Högskola. 

För dem, som erhållit inträdesbi jetter, öppnas dörrarna kl. 

1.30 e. m. Processionen avgår kl. 2. Därefter lämnas allmänhe¬ 

ten tillträde den mån utrymmet medgiver. 

Göteborg i september 1919. 

OTTO SYLWAN 
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STU RZEN-BECKERS FOR FATTAR SK AI’ 25 

iiärina&tc anhöriga |fadern| i Sloekholm. oeli han måste atervända dit.* O. P. S:s 

bidrag hlevo därefter furrc. bcstäendc av korrespoadenser från Stockholm och 

några kåserier, i stället återtog han sitt mcdarhetarskap i A. B.. %*arom Ridder- 

stad i en tamlij^eti s<)tsiir förklaring i n:r 22. Då denne så fick anbiid att efter 

Palmser övertaga Östgöta correspuudcnteii i Idnköpiog. avbröt han företaget. 

I sin programartikel förkunnar redaktionen att den sluter sig till den libera¬ 

lism, som icke lever tdr dagen såsom opposition, utan arbetar fur »allmänna eroan- 

ripationens. upplysningens, rättvisans yttersta uppgifter.» Kabulisteri anföres 

sasom ett nytt koustonl. -hvarmed .skall förstås den liberalism, hvars argumenter 

åro gatstenar och gatskral. • 

Sign. Orvar Odd äro några kåserier under strecket (rubriken »Förmak») 

<011 m il Xylanders kokbok. Kaffekoppen (båda tr. V. Skr.). »Mannen, som varit 

iUoinlands». l\n kammarjunkarc {båd«'i tr. Krita.) m. m. 

Jfr. A.H. iS |n 5 o. 115. 

Hazareii. i Ett artistiskt och belletristiskt srmdagsblad för 1841. 

Redigeradt nf Orvar Odd.^ 
Orden inom | | pa arjjis jjiincnsamma titelblad. 

Veckoblad, som ntkom med ett ii:r om åtta s. stor tvAspallig oktav. »In- 

Iviliiingstintumer» d. 1S40 och prtivblad 1841, vars innehåll delvis a* n;r i. 

\'ignett nteti utsikt över den då nyligen uppförda basaren å Xorrbro. 20 litogra 

fier och \ suppl.-blad med ditcraturbullotiner • (bok-annonser) samt register med¬ 

följde. 

^''örliigga^e var 

givningsbevi.s diira. 

bokhandlaren Adolf lionnier. som il. ]S|o erhållit nt- 

i Dagen fornt hade ett <lylikt. aldrig nllöst. beviljats O. V. S- 

a ■‘IJIlo Pytt •.) 

liitieh. »genre stycken», »rese- intryck*, korta noveller och biografier, dik¬ 

ter, recensioner, anekdoter, nyheter. Klivan» (kåseri sign. O. O. i varje n:r) \u. m. 

Åtskilliga artiklar äro i)vers. från franska och tyska författare (J. Janin, A. I,e- 

wald in. fl.) Andra uppsatser och di k* er äro tagna från Almqvist, A. Lindeberg. 

O- II, MelHu, Brann. S.iiherberg, ('trafslröm o. a. Kn artikel i n:r 50 »Parisiska 

student-middagar*, är övers, av Louis Huart. Physiologie de Teludiaut, Paris 

1.S.41 (s. 1 f1. och en annan i n:r 52 »Tjugufyra timmar af cn Pariserteaters lif» 

likaledes ut h. Couailhae, Physiologie du Théåtre. Paris i8.|2 (sic! s. 70)- 

Divan upptogs njestadels av teaterkritik, i början utförlig, senare mer 

suiiiinarisk. ofta satirisk även nioi erkända storheter som Emilie Högqvist ocli 

N. W. Almlöf, då de gingo utanför sitt område. Strandberg säges ha god röst. 

men ej vara musikalisk och icke aktör. Jenny Lind alltför ofta använda ett borl- 

döende niezxa voce. och Dahlqvist vara på väg att petrifieras i en Byron-typ; 

skarpt avvisas hans försök att gc Hamlet me<l naturalistiska detaljer. Teaterns 

ledning behandlas hånfullt. 

Av O. P. S. äro dessutom fem iltklcr: LV// vinti^fiiipav^ Tvärs o/vrr 

i^arden. Bhvnnans /vrennad och \'i‘rsailirs. clt stort antal geurestycken (sen me¬ 

stadels i *Mcd cn ))it krita» och ''Med en bit lilyerts»). ett par småberättelser och 

recen.sioner av O. l-^ryxell. fru Carléxi och A. Adlersparre. 
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OTTO SYLWAN 

hito^Taii^ma alerte porträtt av utländska beröindlieter. (klena) karrikalN 

ror och några bilder från Stockholm. 

Liten lefver än. »Allons enfants de la patrie!» 
V^eckoblad om 4 s. tvdspaltig 4:0 1843. 

Utgivnmgsbovis för O. P. S. d. ^Vis 1842. 39 n:r utkoinmo d. Vi—*•/,. 

uppehåll i utgivningen inträffade i februari, »etnedati O. O. varit illa sjuk tierc 

veckor», enligt A.B. 1843:44. 

Innehållet politiskt och följetonistiskt. Bland artiklar av det förra slaget 

-um furstars uppfostran och uppfostrare» (n:r 6) mot inställandet av det pu- 

tänkta studenttåget från !*psald till Köpenhamn (n:r 22) och för »det unga Skan* 

dinavieu» (n:r 32 J 

Ofta Kröftika av samma typ som O. 0:s Memoir i A. B. och C har i var i, smärte 

no(i.ser och reflexioner, mestadels med politisk syftning. 

Atsldllig polemik mot Sv. Biet och D. A., i vilka tidningar O. P. S. angripil>. 

En stående artikel är: Förfro/t;a epistlar om kousi och luteralur, som fratn* 

förallt innehåller teaterkritik. 

Bland övriga artiklar må nämn;i.s: 

Kommenlarier till svetiska sto/skalendcrn (därav 11 i n:r 3 om svenska a ka 

dciniens ledamöter); 

Vdra IfjoH (n. *>—23 om Jenny Lind, Dahlqvist m. fl.); 

éDen yllrjodradv ^aloschen, fragment av en tragisk novell i modern följi 

tongsstil» (n. 10, parodi); 

skisser (Fo Stockhoimsgrånä ni. fl.), de flesta upptagna i Sthlius L.; sami 

ett tiotal dikter, de flesta likaledes upptagna i M. F. S. och senare samlingar. 

Un mindre del av tnuehället är hämtat frän annat håll såsom dikter av i 

W. A. Strandberg och E**-blad. utdrag ur Dalins Argu» m. 111. 

Som fortsättning härav utkom: 

I.,iteu lefver än. Kn flygskrift af Orvar Odd. 
84 S. 12:0 1844. — 2 Uppl. 8. å. 

Inneh. en .serie längre och kortare artiklar Ur mtn dagbok, inledda av ett 

Itrev »till en vän i Nordamerika», daterat Södertelje, mars 1844. Ainnena än* 

aktuella: Carl XIV Johans död, det uppskjutna studenttåget, teater censuren 

vt t autobiografiskt brev av Fredrika Bremer m. 111. 

Nordljuset. En månadsskrift af D:r O. P. S. 
Blott tre häften jan.-mars utkoinmo. vardera om .14 s. uie«i fortlöpande pa 

ginertng i -132 s.: 8;o Gotbeborg tr. Köbenha>ai 1847. 

Även samlade (nml register) med titeln: 

Nordljusct. uppsatser öfver skandinaviska amneii af O. P. 
lunch, sex uppsatser (jämte »Btandadt»): 

{'.satas Tvgmr. 

Knligt ö. P. 1853:80 efter ett tal hållet 1847 i Köpeuhamns umvcrsikt> 

^<>lennitctssal tr. Svenska familjeboken... IV: 22^—^241. 1852. 
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liok, fura och ek. 

Om trädslagen s.s. symboliska för nationallynnena: Danmarks pastoral. 

Norges Eddadikt och Sveriges romans. — Tysk öTers. i Nord. Telegraph, nedan 

fi. 41. 

A ndcrsens »Lrffut(isäfi’eni\r». 

Referat av H. C. Anderseus Mit l4\*s Kventyr. 

jVorsA lyrik. 

Rec. av }{. J. Thuc. Norsk Anthologi 1847. med redogörelse för striden meb 

laii Wcrgeland och Welhaven med förkärlek för den senare. 

Svenska /auilska/>fr. J. 

Om Stockholms onigi\miogar; därur Djurgäräen förr oeh »u. Tr. Svenska 

fumiljebokeii... II: 674—678; 1851. 

Kritiska va Ijarler /; Christian Winihers »Trusntt*. 

Efter en inledning med betraktelser över literaturcus allmänna riktning n 

referat av nämda diktvark ined varma lovord. 

Allmänna öresimds-posten. 
Utkom ined ett n:r om fyra s. trespaltig folio tvä ggr. i veckan (tisdag ocli 

fredag) 1848—51 (april—sept. 1851 hopslogos bäda veckoinmiren till ett, som ut¬ 

gavs lördag) och tre ggr. fr. o. m. 1832. — Två provn:r dec. 1847. -- Med 1853 ut¬ 

vidgades formatet iiägot. 

Utgivnings be viset, som utfärdats för O. P. S. d. 1847, överflyttades d. 

9 1835 pä bokhandlaren F. A. Ewerlöf. som inköpt tidningen och tryck<^riet. 

O. P. S. kvarstod as. redaktör även sedan han okt. X834 flyttat till Köpeu- 

hamn. (Harom en »förklaring! 1834: 1x8). Det egentliga redaktionsarbetet sköt¬ 

tes av Fr. Til. Borg. som med aug. 1833 anställts ss. medarbetare, och som genom 

täta brev och biljetter — ibland också \dd personliga besök — av O. P. S. erhöll 

anvisningar. 

Från okt. 1836 antogs Maximilian Axelsson till redaktör, xnen efterträddes 

efter ett år av Borg. som d. ^V» 1^57 erhållit utgi%mingsbevis på O.P. 

0> P. S. kvarstod ss. medarbetare äxmu under 2838 och även för följ. år ut¬ 

lovar anmälan bidrag av O. O. Dylika påträffas emellertid icke där. endast cii 

och annan dikt eller uppsats, som avtryckts efter nägot annat blad. 

O. P- S:s intresse och mångsidighet gjorde 0. P. från dess begynnelse till 

ett för dåtiden modämt landsorisblad. (Den äldre platstidningen Helsingborgs 

posten var ännu rent i70o-tal5niässig.) Man märker i början O. 0:s stil t. o. m. 

i avfattningen av notiserna. 

Under de upprörda åren 1848—49 togo de utländska ny he tema stort utrym¬ 

me; källa för dem var som för svenska pressen över humd dä Hamburgs tidningar. 

0. P:s insats gällde framför allt skandina\nsmen; i ledare och dikter hävdades 

Danmarks sak mot Tyskland, firades danska bragder och yrkades Sveriges ingri* 

pande. Korrespoudeiisema från Köpenhamn skrevos säkerligen då och sedan av 

O. P. S. själv, sannolikt också breven från Stockliolm (på grund av meddelanden 

från L. J. Hierta och andra hans vänner där.) För ö\7igt berördes av den inhesn- 

<ka politiken föga annat än representationsreformen (t. ex. Framtidens vigtigaste 

fråga 1848:93—loi). Ihistaka står ett Såndebref tiH Herr C. F. Ucrgstedt (1853: 
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loo—103), vari dennes ledning av A. B. häftigt angripes. — Under 1834 i^'Tade 

O. P. for Sveriges deltagande i Krimkriget mot Ryssland; flitigt framhöUos dä 

•neutralitetens faror •. 

Sin Memoir öfvet den förflutna veckan upptog O. O. har fr. o. m. 2854:58 och 

fortsatte den tämligen regelbundet t. o. m. 1858: 49, således även under sin 

vistelse i Paris. 

•Telegrafdepescher • frän Hamburg (med post från Köpenhamn) meddela<^ 

från och med 1854:24. Samma årgäng n:r 97 innehåller den första frän »Stock- 

holm i.dag: Bomarstind har fallit.» 

Frän andra skånska städer, i synnerhet Lund. meddelas tidtals brev. — 

Med lokala angelägenheter sysselsätter sig 0. P. ytterst sällan. Då en gång (184K: 

13) det trånga utrymmet pä postkontoret i Helsingborg påtalas i cn sakligt hållen 

artikel, misstänker man att deu härflyter frän en annan panna än redaktörens. 

Följetongs>avdetningen under och över strecket är. som man kan vänta, 

rikhaltig alltifrån början; särsldlt framhölls den i anmälan från 1855 i samman¬ 

hang med utvidgningen dä. undantag gör den tid då O. P. S. utgav lOrvar 

Odd • (1850). i det att avtryck ur denna eller klipp ur andra tidningat (t. ex. Borc. 

Jönköpingsbladet) fingo träda i stället för original bi dragen. Bland dylika, icke 

av O. P. S.: »Scener af studentlifvet af M. L* • (1851:87 ff.) 

Bland 0. P. S:s bidrag har märkas novellerna: 

Drft Klara. En skänsk berättelse, 1848:5—i*;, 

/:« swektnänad. tS^S, 5. ä. 78, 80; 

Ocksä ett tn/all. 1849: 15-'23; 

I det stillaste vatlnct ga de största fiskarne. En onaturlig bt rätirlse. 1849: 37. 41. 

Gravdikter över bortgångna samtida, framstående eller lokalt bekanta per 

soner; ett antal av dessa i V. Skr. 

Reseskildringar och andra kåserande uppsatser såsom: 

Kinesiska in f (ill Illisa Gomaga, börja 1848:70 och fortgå under detta oeh 

följande ar. 

Ater cu utflygl. 1851:78 f. 

Xägot om tråd. 1853:24. 

Därtill kå.serier om lokala förhållanden då och då. 

Annonser upptaga från sommaren 1848 i regel en sida. ökades sedan så att 

de föranledde utvidgning av formatet 1855. 

Upplagan var enligt O. P. S:s brev t. B. Cronhohu d. , >853 550 ex., cn cj 

ringa siffra för ett laudsortsblad då. 

Or\’ar Odcl. litt följetoiigsblad. 

25 n:r om 8 s. stor tvåspaltig oktav, Helsingborg 1850—51. 

Hnligt anmälan i u:r 1 för d. ^, 4 1850 omfattade prenumerationen 30 vecko 

häften, men redan efter n:r 6 inträffade ett uppehåll av en måuud och sådana åter 

kommo; med n:r 25 d. 1851 upphörde bladet. Det omfattade två avdelningar, 

den ena (med fortlöpande paginering s. i—<^4) innehåller ett urval av förut tryckta 

a*tikla berättelser», »skisser (»fysiologier») och dikter {»aqvafeller» och »krö 

nskerim »1 nrh har särskilt titelblad: 
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Sion/tiiU Jolfe/ouger pd pro.<a och lers af Orvar Odd I 1X50. (annat tryck: 

185^^}. Den andra avdelningen, den egentliga tidskriften, *810111 egnas åt b vad 

Ögonblicket erhjiider. en petite chronique. litet anekdotiskt. . . . litet mosaik o. 

<1. ». Aven denna kom emellertid att alltmer npptagas av uppsatser av samma 

art som den förra. ~ Flcre av dem förut tr. Baz., A. B., Komisk kalender. 

Skåne. Gammalt och nytt. »Det er et vndigt I/iind.» [Tid¬ 

skrift, iitgifven af O. P. S.] 
Orden inom [ j pA ilct ^ciiieiisamma titelbladet. 

rtgavs «hvar i.4:de dag* med ett n:r om fyra std4)r tre.spallig folio. 

I'örsta serien i 2^ d. - ^ 1854 (it 24 titelblad och registeri; 

undra serien i <1. *834. 

Anmalun av denna andra serie hänvisar pa Hict smickrande bifall, som frau 

flcre hali blifvit skunkt värt auspruk.sl(*i.sa företag. • 1 brev till B. Cronholm t). 

10 ^^3.1 D. V. S. hava knåpat ihop 200 ,vx) prenumeranter. Vid för¬ 

sta seriens slut sveV.<i dessa till allra största delen, varför fortsättningen m istc 

inställas. 

Den utförliga aniuälan i l.i hänvisar pa att *fa svenska provinser ega en sä 

stor rikedom och niangfald af ämnen U\r en beskrifvare. uppteckuarc eller kom- 

iuentat(»r. som Sluine*. vilket »utgör någonting nästan ensamt för sig. någonting 

apart. nägt)nting af ett alldeles egendondigt intresse.» Mycket litet är dock 

gjort för kännedomen om detta landskap, och »eftergifvande för cu tongc 

hyst älsklingsidé* har O. 1\ S. därför besUitit göra ett försök med denna tidskrift, 

som .skulle behandla Skånes historia, monunuuter och ahlenlomslämiiingar. bio¬ 

grafier. topografi, naturhistoria, geohigi, si.<lcr. bruk. traditioner, statistik, eko¬ 

nomi. literatur. skön konst, .spräk m. m.. samt pa följetongsavdotningen med- 

<1ela skånska promenader, noveller m.iii. 

Detta .skuligen omfattande program lyckades O. P. S. med hänsyn till dä-, 

tida förutsättningar och förhållanden icke illa genomföra. Av .\. Cronholm. <». 

ljunggren. .V. J. Bruzelius och andra erhöll han vnrksamt understöd. l'råiisott 

redigering av eu del bidrag har utg. själv här författat bl. n.: 

harahfcrAhiUcr ur Shaufs diur- och rr.r/5rrW. 

I. Siorheu, II hohirädet. 

Shauaka promenader. I href Itll vn cAuimia. 

Dessa, som beskriva turer fr an Helsingborg öster och norr ut och frau 

r«andskrona till Ahus. fyllas till stor del av historiska uppgifter. Pä tal om Kös- 

sjöholm meddelas n:r 3 den dikt som siHlan fått titeln mot hdfte {Shuu^h 

tradition). I n:r ö omtalas ett besök hos Otto Dindhlad. 

Illustreradt konversatioiis-bla<l af Or\-ar Odd. 
Veckoblad om S tvåspaltiga foliosidor. n:r i 14 d. 185S ^ j 

Kbhvn. 

Vignett K*tt samtalande sällskap); pa öm.sc siditr därom, aiigcs innehållet. 

-Veckomemoirer. Kurirer. Biografier, (leiircst veken. Xovellcr. Poesier. 

J.andskaper. Ijtteratur-revy. Kulturhistoriskt. Mosaik lu-ju. * 
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Som synv.s äro alla de olika ]ournalisiL<ka greitar. i vilka (). P. S. vjr lieiti 

iiiaätadd, här upptagna: politiska kåserier, kurirer. daterade frun Paris och 

I^ondon och uied sken av att vara skrivna därifrån, några kulturhistoriska upp 

satser, några dikter, cn novell {Frän Köln iill Honoluitt), cn komedi ifJtV irvn styt 

hti upptaget i V. Skr.) och en serie recensioner av svensk och dansk litteratur av 

historisk och poetisk art; mera utförligt ljehandla.s har hlott <hima*liii:^* episka 

dikt l^ngelhrekt. Tnder rubrik Spridda blad ur rtt liM pnvatarkn- meddela > 

några handlingar ur Ungeströmska samlingen. 

Illustrationerna hava föga eller intet sambaml iiicd texten och >yna< I>oto 

på tillfällig tillgång till klichéer. 

Om detta nya försök Ull ett eget följetongshlad skrev i). P. S. d. ip'S> 

till Sohlnian (R. St.•B. Il: cid: har länge .spekiderat på denna suk. lockacl at 

lättheten att här öfverkomma nätta och passande artiklar för en liten veckoskrift. 

Jag har byggt därpå en liten succés, då det är blifvit tntg sagdt. att Blanche har 

ända till .u>oo abonnenter på sitt illustrerade blad. och jag behöver cn litet 

rundligare och vissare inkomst än mitt fatUga korrespondentskap kan iabrinua. 

liäld.st sedan • soiu du vet — mina årliga looo K. t 0. P. äro försvimna. • 

Mau kan misstänka att hoppet om längre !iv.stid för och stadigare iukom>t 

av detta blad gått i kvav liksom t tidigare fall. även om icke en särskild motiglui 

mött. i det att svenska postvärkot fordrade tull vid införande av detta i Dantiurk 

tryckta blad. O. P. S. upphävde ett verop över poststyrelsen och iusäude en kla¬ 

goskrift till Kgl. M:t; A.B. fastc ock uppmärksamhet på .saken, och tullfrihet btc\ 

slutligen beviljad; O. O. skrev då en .SVor ffsl> o<h glådjt kanlai. men åtgärden koiu 

för .sent; med första kvartalet 1859 slöt Konversationsbladet sitt lopp. 

Jfr. A. R. 1850:0. !.| (/;« sirnsk föliet»mi$fs .ovir/J vrdrrmödt^r av (l.t).», 

25 och 51. 

.Skandinavisk Gazctte. Utgifvare Dr Sturzen-Becker. 
Veckoblad om H tvaspalUga s. 4:0 Helsingborg l86i V* (pro\-n.) och ^ . 

• 1862 (3<) n:r); i sista numret anmäles fortsättning, men denna uteblev. 

Provmmiret. tryckt blott å en sida. inneh. endast dikten J>rn nrfttnåtfliyr 

liönit tr. h. ]i,) rimligtWs för att bevara utgivningsrätten. 

Redigerad och nästan helt författad av O. P. S.. som vid denna tid var 1><> 

satt i Köpenhamn. I förordet fram hålles blailets syfte att kämpa för den poli ti 

ska skandinavismen. 

1 varje n:r l\di/nft >*4'i’rsigf. Ställningen i Danmark dessutom stnndum i 

Itn t fran Kjöf euhttrft. Om den svenska politiken en serie Href lifl r» vrin r /\ >. 

/•rwÄrtvrt (enda.st under 1801). KiiriV fran Kjöhcnkai^n av växlande. följelouisti'^kt 

iniieliall jämväl med politiskt satiriska slängar. 

Hn artikel iHiii.t 0111 Helsingborgs hamns ombyggnad, den onda med l<>k.d 

syftning. - ' 1 början av bladets tillvaro några andra uppsatser med prakti^^k sytt 

ning (ekonomiska 111 .in.). cn an.sats som icke fullföljdes. 

1 varje u:r under rnhriken liohhnptdtdu recensioner av nyntkoinmon sk.uidi* 

iiavisk li t (Ta t ur. företrädesvis av poetisk och lustorisk art (dikter av Palu 

dan MiiHcr. Ploug och NWiinerberg. historiska och literaturhisloriska arbeten 
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av J^rvNell, X. M. IVtvrscu, Beskow. Cronholin. CtusctLstolpv och Dictrich.soti. 

los<ifi5ka av Craravr och Viktor Rydberg). Övriga artiklar av hiourafiskl, kultiir- 

liistoriskt ooh antikvariskt innehall. Särskilt ntä uämnas: 

jSoi: 1 2. i ictona hof^H t Chrtstianiif. 

1862: 8 22: hfuterhohftiatta, {(> r// ar/nt \. 

20 zs: Kåserier om turistfänler pä SjäUand. 

i>Oi; 20: ('otf fiin iJ:lr‘s r/V / /rö>7 ittkonihtantii •SlVi/ffit t SitrU 
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c. Tidningar och tidskrifter, i vilka Sturzen 
Becker varit medarbetare. 

Aftonbladet i Stockholm. 
Arg. (1831) 1834—42. 184.,- 43, i8|;, i85(.—61, 1863—65. 

1831: 223 en dikt Vid tidningen om \Varsckaus fall, sign. Pzr. 

O. P. S. inträdde (enligt egen uppgift i 0. P. 1833:68) i A B. d. ^ 

.sasom referent för teater och musik. Att i varje fall bestämma vilka artiklar hau 

»krint liter sig väl icke göra. luen hans iusats i det hela är icke svlr att fastsla. 

Bruket av signaturer, som just vid denna tid införts i A. B.^). uppbOrde visserli¬ 

gen snart Ater» men även du bokstaven S. icke återfinnes under en följctoiiistisk 

artikel, kan mau uti den raljant kåserande tonen se ett bevis pa, att den förskri- 

ver sig fr an O. P. S:s pänua. Vid hans sida voro äldre medarbetare (sign. P. = Pal- 

nuer och —n ^ Rosén) värksamina tuoni teater- och musik-kritiken; allvarlig 

klassisk dramatik har tydligen fortfarande receu-serats av annan person (t. c\. 

Sehillcrs Fiesco 1H33 

Även i »Kaleidoskop •^) syntes sign. S. ibland, ocb redan i en ss. dusänd * 

l>;'teckuad rcc. av »Hr Bergs Kosmorania» (ett illustrationsvärk) i 1834: 24: 

jn röjes det gycklande skrivsätt, som blev O. O:s särmärke. Fu liknande 

skämtsam roc. av .\lmqvtsts Tintomara 1834: 283 torde ock vara av O. P. S.*/ 

*) Således redan innan Arlekiu upphörde. — ScilöLnsTROMS uppgift (For- 

biskytutaudc skuggor s. 214) att O. P. S. skrivit en kalcidoskop-artikcl (om rja- 

cobi filius») i 1833: 133. saknar källa och synes cj sannolik. Stilen nr icke Orvar 

Odds. 

*) Mcdarbelarnes beteckningar (A. B:s »sju vise») uppräknas 1833:13. 

h Rubriken försvinner mot .slutet av 1835 för att sedan blott en.staka gan- 

'4cr <lyka npp. Stundom i stället »Blandade ämnen •; ofta sakna hithörande artik 

lar och notiser gemensam rubrik. 

*) Uii par artiklar, .som \\'AR»rkC. 111. .sv. litcratiirhistoria* 1\': 123 'Hd 

tillskriva O. P. S., äro väl till sin tendens överensstämmande med hans säkra bi- 

<lrag. men skilja sig till stilen alldeles frän dessa. Det gäller såväl rcc. av 

^iiigs »Kmilia Oalotti* iS.i i- 2f>o, som ^Cajsa Rnlta» av sign. «*Quidani Ouidams- 

Hoii» 1835: 127 snarare bar O. P. S. varit med om parodien på Bottigers 

Uomresan 18^3 150 *Vip 
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Efter n^gra iVr framträdde han också med en serie politiska kåserier, som 

gjorde sign. O. O. (Orvar Odd) känd och berömd: 

Memoir öfver den förflutna veckan förekom f. f. g. i A. B. 1837: 270 ”/ip 

serien fortsattes regelbundet på mäudagame (med ett uppehåll vid nyåret ~ på 

grund av sjuklighet?) Ull des.s O. P. S. hösten 1838 reste till Paris. Sia färd 

skildrade han i tre pa varandra följande arUkel-serier: 

Penntitninqar uuder en resa, 1838:262 Vu — ^839:34, imich. skildringar 

från Tyskland och Belgien och av första intrycket av Paris; 

Korrespondenser från Paris 1839:^)9--239 passim med politiskt och följeto- 

nistiskt innehåll; samt 

Frdn SitnJeis vag till Lågarns slrand 2^2—270 om hemresan genom 

Sverige. 

Dc två första serierna aro. delvis ordagrant, använda i »Eii utflygt ur boet*; 

ur den tredje en del i V. Skr. II: 302. 

Med 1839:276 började O. P. S. åter sin värksamhet som teater- och musik- 

recensent och utgivningen av tBazaren* 1841 minskade föga bidragen till A. B. 

Sin Me>H:>ir i samma stil som den aldre serien upptog han med i8ti:8r och samti¬ 

digt skrev han en serie skisser; 

Stockholmska trådsnrdtshilder 1841:29. 32, 112. 130. 134. 1S7. (de flesta i 

V. Skr.) 

Dessutom denna tid ofta kritiker av sköulitteratur. 

Att han ät minstone icke regelbundet arbetade på tidiiiugeus byrå. synes 

framgå av Lilliecronas brev till J. Chr. v. Schoting (i överbibi. C. af Petersens ägo). 

En brytning mod A. B. inträffade i september 1842 på grund av det s. k. 

Almqvistska 'dåilet' (angreppet på .\iig. Btanclie). Wlkct O. P. S. i likhet med A. 

Lindcberg fordrade att Hicrta skulle ogilla. DA denne icke var hågad för att släppa 

Almqvist, utgingo i stället de båda uätudi ur redaktionen. En försenad Memoir 

syntes i n:r 21 ö men därmed tyckes O. P. S:s medarbetarskap i .\. B. tillsvi¬ 

dare hava upphört. Han ägnade sig i .stället under 1H43 al sitt eget veckoblad 

•Liten lefvcr än*. 

Hans bidrag till B. börja<le ånyo. sedan haii lämnat Stockholm, ined .se¬ 

rien: 

Kiufsiska hr ef 1844:208 Vi till 1843 års slut: inneh. dels skildringar från resan 

söderut, dels korrespondenser frait Köpenhamn. Dc förra i \*. Skr., de senare 

delvis begagnade i »Hin.sidan Sundet. • Under 1846 tycks O. P. S. icke hava 

skrivit i A. B. — han var då sv.ssclsatt med Nordisk Litteratur Tidemlc — men 
% 

året därpå iugingo i A. B.: 

.Vv*T kinesis^ka bnf i847:i<»i—skildrande en turist färd i Skåne. 

Blekinge och Småland. 

En ny period av lUeclarbetarskapet inträdde uied 1836, da å eua sidan O. 

P. S. lämnat redaktörskapet av ö. P.. å den andra A. B. övergått till P. E. Sved* 

bom (t */io *^5b) och Aug. Solihiiaii. Fran d. s. å. n:r 39 lämnade O. P- S. 

talrika bidrag, närmast korrespondenser frau Köpenhamn, sign. S. B. f(’»r så vi<U 

de voro politiska, O. då de hade annat, följetonisliskt innehåll. 
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Särskilt äro att märka följande serier^): 

Pennstreck kors ock tvårs a/ Orvar Odd 1857:19^—250, delvis avlr. i V. Skr. 

(av kulturhistoriskt inuehåll); 

Kurania funderingar i den högre poMiken af Ort*, Odd 1838: 117, 124. 17'v 

186, av samma art som »Memoir»; 

Kurir frdn landsvägen och Kurir från Paris 1857:264—1858:105 sign. O. O. 

om O. P. S:s resa till Paris; 

Politiska kåserier af Petter Kråka 1859: 257, 275; av O. P. S. enligt brev till 

V. Borg d. *Vii J859; 

/uaven, Sovell frän italienska kriget. Sign. O. O. 1859:280—299. 

Ett avbrott i O. P. S:s bidrag under juliraug. 1859 håntyder pÄ missnöje hos 

Sohlman med O. P. S:s hållning till skandinavismen; genom bemedling av 1.. 1. 

Hierta återknöts förbindelsen. Av liknande skäl inträdde en ny brytning 1801. 

då Sohlmao efter första kvartalets slut upphörde att trycka O. P. S:s artiklar. 

Frän ingången av år 1863 inträdde O. P. S. ånyo som fast medarbetare och 

kvarstod som sådan till 1865 års slut. Hans bidrag bestodo nu av färre, incii i 

regeln mera omfattande artiklar, mera sällan (egentligen blott under 1864) av po¬ 

litiskt innehåll, mestadels behandlande något kulturliistoriskt ämne. Ibland ined- 

delas i Bref frdn Sundet aktuella ting frän O. P. S:s nya hemort Helsingborg, stund¬ 

om en dikt. Ktt och annat har upptagits i \^ Skr., så särskilt de första uppsat¬ 

serna i cn längre serie: 

Blandade, känslor och intryck ur en sontntarresa i fåderneslandet, sign. O. O. 

1863:201—257. 

O. P. S:s årliga arvode hos Hierta var 1838 för •teaterrecensioner» 800. 1.S41 

1500 rdr b:o; av Solilnian synes han hava uppburit 1850 300 och 1863 730 rdr for 

kvartal (O. P. S:s brev till de nanula). 

Den Constitntionelle (?) 
Tidning utgiven i Kristiauia. 

Oenom brev från A. U. Motzfeldt av d. 1842 antoges ett erbjudaade av 

O. P. S. att lämna bidrag; stort honorar kan icke givas. Huruvida O, P. S. skri¬ 

vit något för denna tidning, har jag icke haft tillfälle undersöka. 

Fa‘clrelandet. 
Dagblad utgivet i Köpenhamn av J. F. Gi od vvad och C. P. Ploug. 

Af O. P. S. korrespondenser om svensk politik, daterade Stockholm 21 

1K44 tre brev i n;r för <1. samt Vio *Vio* första föra:ile<hiv 

numrets beslagt^agande, ulc.döt<»s mindre stycken i de båda följande. %Samtliga tr. 

hos K. S. B. I.: 61—88. 

tl. 

Av O. I*. S. är möjligen även »Af et Brev fra det sydlige Sverige» i n r lor 

- (innch. reflexioner med anl. av att krigsininistem genom ett handbrev för 

bju<lit officerarnc att deltaga i demonstrationer för represenlationsreformeti 

M Vx III. knnvcrsationsblatl avtrjekes Memoir några gånger 8*' x 

I'yra politiska korrespondenser från Stockholm, sign. •*. under slutat 

av M (den bVr^^ta d. åro däremot tydligen i c k e av O P. S. 
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1845 sju brev i u:r för d. ®/j. ^4, *74. g, % och 'Viii första pa 

<]anska. dc tre senare på svenska. Osignerade, men på grund av stilen tydligen 

av O. V, S. Uti innehållet, som huvudsakligen utgöres av politiska reOexioner, 

finnes intet, som vederlägger antagandet att brevskrivaren befunnit sig i Köpen- 

hamn. Sista numret blev beslagtaget. 

1846 fyrn breu d. ®®/|. 'Vf **—samma innehåll som föregående. 

1 det första anspelas på beslag!äggandet av det närmast föregående, och i det sista 

heter det, att det föga gagnar att skriva, då Keiersen (censorn) stryker. — Härmed 

synes denna »korrespondens» hava upphört. 

i Fdldts följetong avtrycktes därjämte följande skisser av O. P. *3. 1 dansk 

översättning; 

l£n Siochhoif}tsk Oyäe 1844 t7i Flyimng 1844 •V?» Pukbetryggedc 

(ur Stockholms Figaro] 1845 ^amt kapitlet om pressen ur »Den svenska skön¬ 

litteraturen • 1845 

1845 ’/ji Fu bfosf for tForetithgvn • Dikt sign. O. O. 

Att O. P. S. även under dc år. då han redigerade ö. P. t Helsingborg, läm¬ 

nade enstaka bidrag till Fdldt, synes Iramgå av ett brev frän Ptoug 1848; sc K. 

S.-B. 1:1(14; stundom avtr>'cktes där hau.s *Memoir» ur Ö. P. 

Med överflyttningen till Köpenhamn okt. 1834 blev han en flitig gäst på 

bladets byrå, och av hans brev till Pr. Tb. Borg framgår, att han för Fdldt skrivit 

saväl »korrespondenser» frän Stockholm som ledande artiklar. Vad dc förra bo< 

träffar, kan inan på grund av..såväl stil som innehåll tillskriva honom: 

1854 n:r 260 och 2O4 (d. 7 och ix nov.) sign. XX; 1855 n:r 119, 153, 179, 1S9, 

202, 281, 300 och 303: samtliga osignerade, avhandla unionsstriden med Norge, 

marskalk Canroherts besök i Stockholm m. m.: på cn av dessa (n:r 153), där det 

fram hålles att kronprinsen Carl ej såsom fordom har ryska sympatier, anspelas i 

i it ixlaterat brev till Borg hos R. St.*B. I:2oS, 

samt möjligen även några iSf,h fii:r i(>9-‘207) sign. •••; dessa sistnämnda 

äro på .svenska språket.^) 

l^åugt svårare, att icke suga omöjligt, är det däremot att bestämma, i vilka 

ledare O. P. S. varit delaktig, enär där alltid en överarbetning kan ifrågasättas; 

Idott tillfälligtvis ger något yttrande i breven till Borg nödig ledning. Sålunda 

heter det i ett, som ar odaterat. men av inre skäl (däri omtalas forts, av »Skåne» 

som måste inställas,) måste förläggas till oktober 1854: »I gårdagens Fsdrcland 

tisclagens) har jag skrifvit en ’leadcr* , ett fragment af Sveriges historia, som jag 

lioppas är ‘dräpande i sak*. Jag tror likväl den är oåtkomlig». Härmed åsyftas 

tydligen lU Ihtuis/yblic af den svenske Historie in. 254 d. (tisdag], vilket rör 

jnig oni Adolf Fredrik.s beroende av sin drottning odi vi.ssa radsberrar, 111 eu i värk- 

ligheten naturligtvis var riktat mot grevinnan Danner. en adress, som ocksii upp¬ 

fattades av läsame; se t. ex. Flyveposten n:r 2O8 d. *Vn' 

Av O. P. S. är sannolikt eu serie av sex artiklar 1855: 117- 123 JM srenske 

rhr'>nl0/gerrajs ett kritiskt referat av Scliinkel— Bergmans Minnen d. 3. 

M Icke av i). P. S. äro korr. under 1853—54 sign. »Carl» och —00 

sigu. alniinstoue den senare var tydligen en i Stockholm Ijosatt person. 
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I följetongen fins en serie Smaa Var er fra det store Marked 1854: 268-*•1835: 

79, som på grund av stilen och ämnena (musik, teater, Carl Johan) synas böra till¬ 

skrivas O. P. S. Pramställningssättet är ganska enastående i Pdldt. 

O. P. S. förnämsta insats i Pdldt ligger pä en något senare tidpunkt, sensoui- 

luaren 1861. dä Ploug företagit en resa till Norge. Glodwad lämnade honom friare 

händer, och från d. Vs innehöll bladet en serie artiklar n ar¬ 

mast riktade mot ministerpresidenten Halls tveksamma politik i don slesvif*- 

holsteinska frågan (n:r 176—214); O P. S:s författarskap till dessa intygas särskilt 

UV J. MICHAEI.SBN. Pra urin Samtid II: 55 ff.; sc \ridare härom Sylwak, Sturreu- 

Becker och skandinavismen i S t u d i e r tillägnade Karl W a r b u r !* 

S- 172 ff. 

1864 blev O. P. S. uppfordrad av Ploug att ånyo lamna några »korrespoii 

denser* frän Stockholm (R. S.-B. II: 318!.). men hans bidrag torde hu inskråukts 

till ou eller annan notis, som ingick i P<lldts stående sv. av<lelning, t. ev. 1^07; 280 

om biskop Beckman.s herdabrev mot otrosskrifter. 

Stockholms Vigaro. 

Belictristiskt veckoblad, utg. av A. Bonnier 

lunch, följande bidrag av O. P. S.: 

Dikter: 

Sl%an<ti)nt»’isk iKft/iandrifresan/*. 

Tr. Skånska Correspoudenten 1843: 3^, 

s^/.<Uthetf‘irs wm;7. 

Tr. Stycken. 

7V// ('. (9. /.. Alnfi/nst da han tdrf rejtenteu(sf>asto}. s. .pu 

Tr. A. B. 

.\yatti hS47. 

/.n ledsam uppfåckf. 

Tr. S. Följ.; Stycken. 

Mdn.^^heåissodrmen. 

\lsa. 

BcT;itleUcr oeh novell vt ler: 

J>i V fy ur hel r . 

(Uvrs. Pdldt. 

J. /. ^^n (inrhdttl i fyra tah/a, r. 

Avvu i *Am.ir4mtbcn ‘ I. 

in (friuiti intn sanl hi<t\>rta. 

i t* 

f.tt iil- ^.>^7•5^o;7. 

I r. Komisk kalcudvr i. .Viitmu upp-al^^ iiie<l ^amma titel .<ainina k l. 

J. ism. 

a >uii■> tn-uid •. 

Tr. S. b\ilj. 

/ /’'/'V 
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Skisser: 

En fuiländiid fnan af verld. 

Tr. Komisk kalender f. 1848. 

i'r ntin dagbok. (Flere artiklar 1846—47.j 

Tvd grafvar. 

Jokanne Luise Heiberg. 

ior en ntyggas skull. 

KöpenhamDsbrev d. 1846—47 enl. anmälan i. 1847 av O. V. S. Av honom 

trnligeti ocksA ett par korrespondenser frau Lund 1847 samt möjligen ytterligare 

någon artikel såsom Politiska 'BtlUduxr/ s. å. — On*af Odd. Sktldrad af O. P. F. 

(1846) är citat ur »Oen svenska skönlitteraturen», hopenkamnska UaUrförhdl- 

tanden s. d. likaså ur »llinsidan Sundet.» Ur Nordisk Literatur^tidende avtr. 

de nedan nämda artiklarna om det utländska inflytandet, den sienska följe* 

tongen och den dramatiska literaturen. 

Nordisk LittiTatur-tidende 1846. | 
t:ste Aarg. n:r i—51. veckoblad om fyra foliosidor » 408 spalter. Titelblad 

till årg. och register. Köbeuhavn 1846. Ej mer utgivet. 

Såsom utgivare stodo J. F. Giedwad och C. Ploug. Fccdrelandets redaktörer, 

och donna tidning torde hava varit bladets förläggare. Ansvarig redaktör var 

svensken Sv. G. M. Strölim. Enligt Goldschmidts »Corsaren» n:r 295 1846 

hade Skandinaviskt Selskab lämnat ett understöd av 1500 rbd., men även med 

detta tillskott bar sig företaget icke. Det upphörde med året, varom »Corsaren » 

hånfullt n:r 329 och 330. 

Alla artiklar på svenska äro av O. P. S. enligt uppgift av hans son, och hau 

kan således betraktas sasom redaktör av den svenska avdelningen, vilken upptog 

nära hälften av utrymmet. 

I bunden fonu äro programmet Hvad oss bittder (det norriena språket) och 

minnesninan över Esaias Tegnér (V. Skr.]. 

Då hela den svenska literära alstringen var överlämnad at O. P. S., har haji 

här recenserat ej blott skönlitteratur utan även folkloristiska arbeten av Brunius, 

Dybeck, Bäckström och Hyltén-Cavallius, Rudenschölds bok om »stundscirku* 

lationen», Geijers »De gustavianska papperen» m. m. 

I cn del anmälningar (av Slanche. Braun, J. G. Carlén, Svenskt album) 

beröras även literära förhållanden t allmänhet och ett par artiklar äro ägnade 

allmänna frogor: »Den svenska kulturens karaktär i afseendc på utländska in¬ 

flytanden »; »Den svenska feuilletonen »och »Ett ögonkast på Sveriges dramatiska 

litteratur* (raed anledning av Blancho och Börjeson). övriga här recenserade 

svenska skönliterära författare äro Almqvist, Em. Carlén, Cruscnstolpe. E. Key. 

J. JoUn, Knorring, Malmström. Mcllin. Sommelius. Strandberg. Sätherberg, Wct- 

terbergh m. fl. 

Göteborgs-Posten. 
Halvveckotidniiig 1839. sedan dagblad utgivet av boktryckaren 1). T. Hon- 

nier med K. E. N. Lidberg som redaktör. 
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I anmälan utlovas »bidrag af Or^*ar Odd», ett lotte, som avgivits utau 0. 

F. S:s medgivande enligt dennes brev till Borg d. 'Vit 1^53* Han skrev dock hår 

tvä serier politiska kåserier: PoliH^k dUrblick 1859: i—46. mestadels en i 

veckan, och Kosmopolitisk retty 1862:59 — årets slut, regelbundet varje onsdu;.:. 

lUustreret Tidende . . . 
Kbhvn 1859 ff. 

Uti irg. I—4 finnas enligt registret något över tjugo artiklar av O. T. S. 

mestadels av topografiskt och historiskt inneliåll. Däribland märkas; 

Paris* folkelif. I: 208. 

Maaneskinsafien ved Malmö slof. III: 12. 

Fredfikke Bremer. IV: 1,^5. 

L, G. De Geer. IV: 153. 

.Manderström. IV: 279. 

Dessutom den i V. Skr. införda självbiografien (d. *,3 1802: iiu<l 

porträtt. 

Hjemme og Ude. Et politiskt og literairt Ugeblad. 
Utgivet i Köpenhamn frän 1862 av M. A. Goldschmidt, med juli s. a. övtr* 

taget av J. Michaelsen för att bli organ för de mest ivriga skandinaverna. Mcil 

1S62 ändras namet till: 

Xorden. Ugeskrift for Politik, Literatur og Kunst. 
Med årets slut upphörde detta blad. {Det fortsattes i »Danmark 

Enligt Michaelsen a. a. var O. P. S. »själen i redaktionen». Själv skrev 

•Icnnc till Hedlund d. 'V« 1862. att »detta blad nu i snart ett års tid till stöTst.t 

delen skrifvits af en svensk man. undertecknad.» {Jfr. R. S.-B. 11:169.) Hnlifrt 

muntlig uppgift av V. Elberling. som var medlem av redakttemen. kunna ^urskilt 

följande artiklar med säkerhet antagas vara av O. IV S.: 

Hjemme og Ude: 

1: 5-“6: Stockholtn og Kfobruhavu ... Af en sirnsk. 

Meddelar upplysningar 0111 dc hemliga förhandlingarna om förbund mellati 

Danmark och Sverige—Xnrgc 1857: gav upphov åt cn livlig polemik röran 

dc trovärdigheten, 

in 11: Corl den i<^:des Ifrit^e til 

12: (hi(t f,ehniann. 

Nonlcn* 

n:r 7: Verner. 

» 14: Situationen. 

• 17: .Schlefuils .Skys^ge. 

Dessutom antagligen några ’k<>rrc.spondenscr' fran SiucLhohn oCh i.Tt' 

' .'^f>tckho/ni (Norden n:r 3 ocli 7, nni jiilmarknml. nyarsvisiter oi'h balen 

Illustrerad Tidning. 
Orundlagd 1835. övertagen av Aug. Blauchc med 18^7. 

Ridrag '^ign. O. <V, utom i V. Skr. intagna 
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SmdltUar ur vaggonfönstret. i86i:j5, j8, ^2. 

Politiska kåserier. 

Iiskisser frdn yorge, iftoi: 36 f. 

Från O. P. S:s resa till KrisUanta majguui s. å. 

Xägoi om kommissioftfr. 1861:40. 

(fiisiaf deh II Adolfs glasogon. 1861:41. 

Jerome Sapolt^on. 1861:43. 

Sldndfepreientationfn uthvisslad med hetdepipor (“r 100 or sedatt. 1801: 47. 

Mänga bäckar smä göra en stor ä. 1861:48. 

Aret 1861, ICh historisk föreläsning. 1861: 50. 

Det gröna och det blä. 1862:1. 

Värdshusvisa. 1862; 2. Tr. Stvckcu. 

Eu gammal shepparhtstoria. 1862: 18. 

Oni en svensks resa till Afrika ra. ra. 

En resa frdn hom till Drindisi. En eskiss af Horafnts. 22 

!''rthundar. 1862:27. 

Kåseri oni skattefrihet lur humlar. 

f:n ung nufn *conime il faui' för 300 dr sr don. ^7. 

Fftcr Ivrastntis* De civilitate. 

Alexandra. prin.sessa tiU Danmark. iS<>2: 40. 

Kulturhtstoriska kuriosa. /. Stegmåtarr. 1862,44. 

E/t skåltal. som hårtdcisrvis icke hirf hdllet vid ferm ägyir.strn r Göteborg. 

1862:48. 

Kåseri om skjutskärror m. ut. 

Dessutom brev om studentmötet m. m. i8*.i;».s 1.. ^4. ^4. 

Post- ocli inrikes tidningar. 
Efter deu definitiva brytningen med A. B. blev O. i*. S. på siu begäran an- 

*^taUd siisom medarbetare från utgången av juni 1 8m» till sin död 1H69. Redaktör 

var då C. W. A. Strandberg. 

O. P. S:.s bidrag utgöres mesta<lels av dikter samt Uteratur- (»ch kulturhisto¬ 

riska upp.sal.scr, till större delen upptagna i V. Skr. 

Bland de övriga må nämnas: 

Drotining Kristina i sitt lärda hof. 200; 

Eronska kulturförhdilanden. 1867:1 n* -i.D. b.tda »ur ett större arbete: 

Drottning Kristinas thlsålder». 

>>donius Apol/imiris. Vax karaktärsbild fran vc.>trnmcr.ska rikets sista tider. 

1806: 207, 209. (Till grund liärför ligger m av O. P. S:s föreläsningar i 

tiöteborg 1865. >. 

Historiska fornlemningar i svenska s pr dkr t. Gndshrd. 1866: 247 f.; 

En engelsk lur ist. . . i Svenge 1774. 1867: i8i, 183: 

(ioliarderna och Walter Mapes. 1868: 200—204. (Avon demia artikel torde 

hava ingått 1 O. P. S:s ttöteborgs-föreläsningarJ 
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Recensioner av 

Brunius, Gotlands konsthistoria. 1866: 164; 

Hildebrand, Svenska folket under hednatiden. 1866: 177; 

Ljunggren, Bellman och Fredmans epistlar. 1867: 270; 

Ordböcker av Kindblad. Dalin, Tullberg och Ekbohrn. 1868: 242; denna ar¬ 

tikel föranledde en antikritik av dåvarande docenten M. B. Richert ib. 284 tt.. 

härpå följde »öppen förklaring* av O. P. S. 1869: 17 med svar av Richert 

ib. 27. 

Därjämte några mera aktuella artiklar oiu emigrationen (1868: 145). lands 

ortspressen (18O8: 161) m. m. 
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D. Publikationer, i vilka bidraga av Sturzen- 
Becker ingå. 

\’iiiterbIoinmor . . . samlade af (». H. Mclléii. 
12:0 IS32-46. 

Arg. f. 1834 tre dikter S/r: 

Seglarens hamn. 

Vikingens höstsång, 

lljaltc. 

Ar}?, f. 1835: 

Aniof >ned tnrturualUu, sign. Szr. 

Kec. i A. B. 1833:20 av r[dlui;cr]: •p:tkallar närmare tippniärksainhet. 

Den nr anakrenntiskt sinnrik 1>acle till lanke och ntförande.» 

Ar}?, f. 1836: 

Den hemkommande {lUkarcu, sign. S/.r. 

Omarbetad, förkortad och förbättracl i M. V. S.. Stycken. \'. Skr. (med titel; 

Den hemkomtnandt'). 

Ve i di Alf. Treune sånger. Sign. S/r. 

1. Vcidi Alfs dröm. Värsm«itt — Fritjofs frestelse. 

2. Skaldens sång. Allittererande värs. 

3. Hvitc kungen. Rimmad femtaktig jasab. 

Motivet: Alf drömmer, att hans lekväu Herm od ligger slagen, vilket be¬ 

kräftas. Han uppsöker banemannen Hvite kungen, lucn faller i kampen mot 

denne, som då upptäckes vara Alfs bror Thorer. 

Vursen ledigare än i föregående dikter, men språket liksom i dessa mycket 

ojämnt. Tegnérsiiiiitationon är mindre påtaglig än i •Romarskölden •. Även in¬ 

slag från Ossian påträffas. Dikten tävlade i svenska akademien och belönades dar 

dec. 183a med »akademiens uppmuntran» dlanfllingar XV: 5<d. 

Arg f. 1838: 

Man ur huse! Sign. Orvar Odd. 

Med motto: *I)as Volk steht auf.» Körner. Xot: mtU fragment ur ett större 

fan t dvSi stycke. • Oinarb. och förkortat i M. S. — Attaradiga strofer av femtak- 

tiga jamber. 

Skildrar eu resning av män ur skilda klasser, som jämföras nied ett skörde¬ 

folk* Mot vem resningen är riktad omtalas icke. 
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Avg. f. 1840 (Rcc. D. A. 1840: 10): 

De (renne skalderna. Sign. Or v. OcUI 

Omarb. M. F. S. och V. Skr. 

Tiii de unga. Sign. Or v. Odd. 

Tr. M. F. S.; Stycken; V. Skr. 

Scen pä hafvet. Sign. Orv. Odd. 

Tr. M. F. S.; Styckcn. 

Arg. f. 1841; 

Fjäriln ttianpd ruian. Sign. Orvar Odd 

Tr. M. F. S.; Stycken omarh. 

Ett erotiskt galanteri. 

Ti rf $Jungfernslieg9. Sign. Orvar Odd. 

Tr. M. F. S.; Stycken. 

Skildrar cn ankel Vierlandsflicka, som suljer blommor, ucli som motsatt den 

eleganta värden omkring henne. 

/:« Patiser-kafé. Sign. Orvar Odd. 

Tr. M. F. S.; Stycken. 

Eit realistisk genrebild som den förcgcUmdc. ineii med starkt botonande av 

motsatsen mellan lyx och fattigdom. 

Arg. f. 1841: 

/:» ns/ing pä en irappa. Sign. Orv. Odd. 

Tr. M. F. S.; vStycken: V. Skr. 

I ntai. Sign. Orv. Odd. 

Tr. yi. F. S.; Stycken omarb. 

Sii/arcns sthtg. Sign. Orv. Odd 

Tr. S\. V. S.; Stycken omarb; \’. Skr. 

Suösij)pau. Poetisk vinterkaleiider för iS^i. 

Ui.o Lund 1810. utg. af N". Idlja. 

Tonffrrtnr [sic!] Sign. Orvar Odd. 

Tr. L. iv 

Tomtar hana liräckligheleu i de höga herrarnas byggnader. FolilUk 

ning. Terziner. 

TheaUT-alnmiiack för 
ih.ii 1841. 

Mttr/r Taglioni odi Jenny i.nul, sign. O. O. (s. - ^oi 

Skiiliska correspoiulenten. 
\*eckoblad. ntg. i laiiid; 1844 red. av C \V. .V. ^Strandberg 

Dikter sign. Orv. Odd, 

och LnnJ. (1814; 4^): 

Shdinhnirnsk futttuindrarr^säng (18(5 yj 

.1/^/ f/lrr infef. {Til/ t/e k/cnlrognv.) {1844* 

Sani.na dikt, som upplästes vid ell sainkv.'im i lamd okt. s. a , varom 

t jrxca-.Kitv V. Skr. I: in. A ven tr. i: 
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Skandinavisk i*olke-Kalender for 1846. 
Kbhvn. Ke>l av I-. Barfod. 

Se föregående. 

Dansk Folkeblad L1M45 . 
Se ovau Ä. (>. 

Svea. Folkkalender. 1845 ff. 

ö årg. f. 1H50: 

'I t (i S' och krigs (fiider af (K ff.: 

Dtisc. Lagcrbjclkc. Ci'iii‘rsfrdnt. 

(tcurral U\c. 

Koi:>uihf» »iSctu ar det ungerska l-dkt. ost igct.i 

Samtliga ur Ö. V. 1S49. Tr. V. Skr. 

iz f. 1836: 

l’id det förflutna dr ds gruf. Sigu. O. O. 

KAseratKle vcrsificrail ruvy över den eiirD{>eiska pnlittkeii noh cu del tilldra¬ 

gelser i Sverige* 

H^gafUi». Sigu. O. r. S. 

Skildring av brukets historia. 

2 i arg. f. x8öö: 

Munksjö papfyersbruk. Sign. Orvar Odd- 

Mcdaljonger n/ . . . iÄÖ5 f>t>rfgdvgvn Sign. Orvar Odd. 

2 i Arg. f. iSfiö: 

Medatjonger . . . i86b' . . . Sign Orvar Odd. 

S\cnskt album. Valdt utdrag \tr äldre uch nyare s\ensk lyrik. 

1'tgifvet af Svante Ströhm. 
S:o Kbhvn iS^6. Jfr ovan .s. 5. 

s. 337—\.\ft av O. 1'. S. ^a^a tr. V. Skr. i 

/■In vän t tysthet. 

■ En tisling pd en trappa. 

Den striden iag älskar. 

7*1// dc unga. 

Ainaranthen. Poetisk sonimarkrans. 1S4Ö; 

/. I.. Ert anekdot i (yra tahh/er af Orear (fdd. 

Nordstjernau, Witlerhetsstyckcii och poeiner af Af/.elius, Fraii- 

y.QTi, Riinebcr^, vSparre och Stur/ctibeckcr, jämte deras por¬ 

trätter och faesirailer. 1846. 

Apropåerne. FM vådevdl-meUanspfl. Sign. O. V. S. 

Kec. Sthlms Figarn iS}6 s. 415: *Obetydliirt tUl innehall och s^-ftning • 
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Verdandi. Sommar-kalender från Upsala. 
Upsala. 1846, utg. av Aug. So him an. 

Till ett ungt fruntimmer, som skrifvif en roman. {Försök i Kellgrens maw^V., 

Sign. Str. 

[Dikt till H. C. Andersen, utan rubrik.] 
Inskriven i H. C. Andersens »Stambog» av O. P. S. Kbhvn 1847 mars, uietl 

teckning av förf., som därmed illustrerat motivet: en bok och en ek pA ömse sidor 

om ett vatten tälja sagor för varandra: »det är ett helt litet äfvntyr.» — Idéeu 

erinrar således oro uppsatsen »Bok. fura och ek» i Nordljuset 5. å. 

Tr. D a n i a bd 8 i Gigas. Lidt om og fra H. C. Andersens Stambog. {uyoi 

Biographiskt lexicon öfver uamnkunnige svenska män. 
Bd. 16: 179—184 (Vpsala 1849): 

Stttrteenbecker, Oscar Patrick. 

Sj fil vbiografi, daterad Helsingborg d. 3 juni 1S48. 

Album för skön konst... Genrestycken i stålstick med omväxlande 

poetisk och prosaisk text af J. Nybom. G. H. Mellin, J- t* 

Carlén, C. Fr. Ridderstad, J. Jolin, Or\-ar Odd, Albano. 

helmina m. fl. 
Bd z 4:0 Göteborg 1848; utg. av Bonnier. 

Sticken av A. H. Payne efter olika målares tavlor; till vart och ett t<\\ 

om tvä sidor eller mera. O. P. S:s bidrag kåserier till följ. tavlor: 

HngagetnenM. Sign. Orvar Odd. 

FU kårlehsbref. Sign. O. O. 

Tjensl dstundas. Sign. Orvar Odd. 

Nordischer Telegraph, Eine Wochensclirift fiir Politik. I^iteratnr 

und Kunst Skandinaviens und der Niederlande. 
Veckoskrift. Leipzig 1848—50. 

Av O. P. vS. 

lifuhc, Tanve, Fiche. 

StfKkliolnjs Ihngebungen. 

Jfr i). T. 1848: 106. 

I brev d. J^4<) aiilidll red. om korresjxmdcnscr fr;in O. P. S.; hiir\ivi»l.‘ 

*^^<1111^ lämnats har icke kmmat fastställas. 

Portföljen. Nytt illustreradt skillings-ningasin för nytta och nöje. 
Veckoblad utg. i Malmö -5» av B. Croiiholm Arg. 2 (18511; 

Til fsofisko betraktelser frän <7/ /c»«.<h*r , i(i Kongens Xytorv. Sign. Orvar (><ht 

/iloojncri^nien. Sign. Orvar Odd. 

Kåseri över ett försök att införa byxor för damer. 

Möjligen har O. P. S. lämnat uven andra bidrag. Några dikter, övers, tor 

Viior Huge» och Beraiiger och ilt par kåserier, allt sign. %S* synes icke 

.IV O. P. S. 

Digitized by Google Original from 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 



STIKZEN-BECKKRS FÖRFATTARSKAP 45 

S\ euska parnassen. ITrval af skaldestycken med originalbidrag 

af Atterbom, Hesko'\ , Jolin, Kullberg, ilellin, Sätherbcrg, 

Weniiorberg m. fl. 
12:0 1830. 

lin vän i tyst hel. Dikt si^in. O. l*. S. 

Tr. \'. Skr. 

.<\ euska fainiljebokcMi. Läsning för hvar dag under aret. . . utg 

af J0I1. (»abr. Cark'n. 
Bd. I- 4- 1850— 32, 

II: [En iur pä Mälaren.\ 
Tr, Nt>rdljusct. 

Första maj förr och nu. Simi. U. O. 

Tr. Krita. 

Djurganien förr och nu. Sii»n. O. O. 

Tr. Nordljusct. 

III: Stacl:h'>lui'jungJritrna, Si^n. O. O. 

Tr. Slhhiis D. 

l\: [hn Jiyttntvg]. Sij»n. O O. 

Tr. L. 1.. yy, Sthlm^ L. 

Jin SfoiJiholnisgrånä. Si^rx. O. O. 

Tr. D. I.. 27—2ij: Sthluks L. 

Esaias legvct. Si}iX\. S. 

Tr. Nordljusct. 

Album f()r s^•ensk Ivrik. 

ITy. av .\[lbcTt] I.lyVaiulvr]. (;irivlu»Tii 1^32. Ny tippL 1837. 

Av O. P. S. fn1Jan<lc rUktor: 

Till fle ungif 

Tr. V. Skr. 

Vid Jungfci 

Tr.. StvckfU. 

En Pariser-kafé. 

Tr. Slvckcii 
4 

En usliuf! pä nt trappa. 

Tr. V. Skr. 

Eli äfvcnfyr. 

Tr. Stvckvii. 

H\ acintlKii. Julkalciulci f<>r iN,55. Med bidrag pa vers och i)rosa 

af Orvar Odd. kum-berg . . . 

HcNiu^lKirg i^'34. 

Dikter n. <),: 

Till ‘it 

Tr. V. Skr. 
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Välkommen dlerl (Helisngborg, okiober iS54>) 

Hälsning till engelska flottan. 

L’athenaeum fran9ais. Re\n:e universelle de la litterature, de la 

Science et des beaiix-arts. Paris. 
Arg. 1855 s. 659 och 1856 8. 56: 

Courier scandinave, sign. O. P. S. d. ^/^och dec. 1H55. 

Kolkekalender for Danmark 1856. 5 Aarg. 
Kbhvn. 

D^ässiraf for en Vise. £n ^anse celébret fra S/uiningett tif dr/ lö.de .iarhun- 

ärade. Sign. O. P. S. 

Tr. Skåne: Bispens visa. 

Danmarks illustrerade almanack for 1856. 3 Aarg. 
Kbbvn. Red. af G. Rosenboff. 

PhUosophiske Belragininger fra et Vindue kos Cianelli. Sign. Orvar Odd. 

Gianelli ä Porta det bekanta kafdet vid Kongens Xvtorv; kåseri om 

naderna där m. m. 

I/Echo de Bruxelles. (?) 
Genom brev av A. Griin 1856 till red. av Fdldt erbjödi* •votre sa vant ci 

spirituel coUaborateur» O. P. S. att skriva två iitl tre brev månatligen tUl deuna 

tidning mot arvode av 15 francs för varje. Förslaget torde ej hava ledt til! 

resultat. * 

Da presse. 
Tidning utg. t Paris 2H30—50 av Kinile de Girardin. 1S57 av Milbaiid. 

Att O. P. S. lämnat bidrag till denna tidning framgår av yttranden t han*^ 

dagbok och brev. D. 1637 antecknar han: »Mitt sista bref till Charles Hd- 

tnond [Choiecki] (af d. 8) intaget till större delen i 'Presse’ för d. 13». och frun 

Paris skriver han d. "/t att han »efter mycket besvär lyckats återknyta tr^ 

dama med Presse.» (Se R. S.-B. 1:277 II:4ö.) Cruscnstolpe (Ställningar urh 

förhållanden 1857:7 s. 67 och J.'<58: ii s. 23) påstår, att han funnit O. P. S.^ kor¬ 

respondenser till A. B. »ordagrant lika* i dels La Presse, dels T/Indépondana* 

beige. - l’ppgiftcnia ha ickv kunnat verifieras. 

I/Inrlependance b^lge. 
Tidning iitg. i Bruxe11o> i. 

Paurn' Sut^dr! 

Artikel, sign. Le doclcur Stur/.eii-Beckcr, införd d. *" • ^85^1. Den for.in 

leddes av cii uppsats av Juics Jauin. som där med mycket fritt uppfunna utsmyA- 

ning.ir berättade cn rälfcgängshkvtoria från Stockholm. Deuna uppsats 

som O. P. S:.s svar och Janins gensvar iden sistnämdes Varietés littéraires. r<ub 

u. å. s, \\2\ -T.e siipplire <hi joiinuiUste Lindahl*). Jfr .\. B. 1S5S; i;'». Ibiru 
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vida begynnelseorden av O. F. S:s artikel: »Bien que je n^aic pas l avantage 

irétre en "correspondence particutiére' avec votre trés-honorable jouraal». skola 

anses som en dementi av Crnsenstolpe.s nyss anförda påstående må lämnas 

oavgjort. 

Le Nord (?) 

Tidning utg. i Bruxelles i8. 

Genom brev dat. Paris. d. 1859 erbjöd A. Griin (se ovan under I/Kcho de 

llruxelles!) O. P. S. att lämna bidrag till denna tidning. Huruvida förslaget 

antagits och ledt till resultat, har icke kunnat fastställas. 

Peiieloj^^e. Nyaste journal för damer . . . 

Hal\*mänadssknft utg. av F. A. Hwerlöf Helsingborg ]S54--r»i. 

Arg. 1857: i: Aierblick fxh blick frantdf. Sign. O. O. 

Kåseri om krinolinen. 

l\)etiskt album. Vald saniliug af svensk lyrik. 
i0:o Göteborg 1857: 2 uppl. iftöv 

Av 0. P. S.; 

Till de unga. 

Tr. V. Skr. 

f:n vän i tystkci. 

^ Tr. Stycken: V. Skr. 

Nordisk Conversations-Lexikoii. 
Bd. 1—5. Kbhvii 1858—63. 

Enligt EnstKV, Suppl. t. AJm. l'orfatter*r«cxicon 111: 30., var O. P. S. 

medarbetare i de första banden för svensk geografi, statistik och historia samt lite 

ratur. 

l*'(>lkc, et nordisk Tidsskrift ndgivet af 1'. Barfod. 
Bd. I. Kbhvn 1839. 

/ en svensk urskog. Dikt sign. Orvar Odd. 

Spaniorerna i Sierge j<SoS. Sign. O. P. S. 

Gustaf den tredje som mystiker. (Tr ett outgifvet arbete: NMyslicismeii, 

frimureriet och charlatanerict i Sverge under sista delen af förra och början 

af detta århundrade. •) Sign. O. P. S. 

Läsning vid husliga härden. Årsbok . . . utgifveii af }. (i. Carlon. 

Arg. 1800: 

Po k, fura och ek. 

Tr, Nord ljuset. 

.\rg. 1861: 

Dm oefierrdttlifie. 

Tr. r.. L. 8: M. 1*. S 
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Plöj arens sang. 

Tr. V. Skr. {förkortad). 

Svensk månadsskrift. Utgifven af C. vS. \\’arbnrg. 
Bd 1—2 Göteborg i8ö^. 

Av O. F. S.: 

Mazutkan. 

Tr. Helsingborgs•Postea 18(14, * ^ ‘ 

(t. A. Heutfrholms mttr. 

KyrkanAeatern. En blick i $neär liäfn. 

Flykten frän Sibirien. 

Tr. V. Skr. 

En Tegnérid före Tegnér. 

Om J. Fr. Neichter. 

Katten förr ock nu. 

Gustaf den tredjes guldmakarc. 

Ont vigten af den komparativa nietoden åfren t historiska åmuen. 

Henrik Gustaf Vlfkhu. 

'J'afIor och skildringar frnn slesvigska kriget. 1864. 
Utgavs i häften 4:0 1864. 

Grefvc Chr. R. L. Manderström, (Efter Onar Odd 1863.) 

Tr. 111. Tidcndc IV. 

Oni Slesngs nafionahfet, annn ett ord of Orvar Odd. 

Viutergronl. Nye lM>rtieUinger og nigte, danska, norske og sven- 

ske. i;dg. af Chr. Richardt. 
Klihvit iSi>(i. Iimch. följ. dikter sign. Orvar Odd. 

En i ollfart. 

Ett ségiltur pä Mäfitrrii. 

Tr. V. Skr 

Pd s>dda(t>^rpi t. 

Tr. V Skr. 

Tttl nnn son . . . 

Tr. Sainl. ux (förra <Uku omarludach; V. Skr. 

Nordisk Tidskrift for politik, ekonomi oi'li literatur. I ti;. '' 

(>. K. IIainill<>n. 
Luud. j86ö- 7<). 

.\rg. iSttu: Tych>' nch Sophia Brahe. Sign. Orvar Odd. 

• 1807: Dft nnutersunil de •‘Uordtyska partawet:tsl( dam‘•terna * Kr\ :.> 

f)/hin>4tn fa/a. Sign. O. 1*. S. 

.'^anilade arbeten af Wilhelm v. Hranii. 
1» I }Stt- - *1. kvi|igi.r.idc av O. F. S.. sma därtill skrivit cu 

tisk t)vh lih.rar /m I: vu xxur. \ ari näniacs, att O. V. S. önskat ^*5’ 
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vald npplaga» medan förUggaren A. Bonnier yrkat på en fullständig. Red. 

övertogs sedan av J. G. Carlén. O. P. S:s red. blev föremål iör klander, varom 

CiCHHORN, Svenska studier I: 239. 

Valkyrian. Kalender för 1869. 
Utg. till förmån för 9 komp. af Stockholms skarpskytte-förening. 

Akiij och passif. [Episod ur en såUskaps^vaudevilte), Sign. Orvar Odd. 

Enligt anteckning av O. P. S. å manuskriptet »aldrig uppfördt, ehnru ur* 

spnmgligen ämnadt för en teaterföreställning af Helsingborgs skarpskyttekär». 

Sveriges nationallitteratur. 
D. XIII: z8oo- taUts äldre prosadiktare IL Red. av J. Mortensen 1908. Av. O.P.S.: 

Pressen. Ur Grupper och personnager. 

Alagntis Jakob Cfusensiolpe, 

Sloehkolmsjungjfurna. 

Mamsell Nylandets kokbok. 

Paris vid fårsta anblicken. 

D. XIV Poeter från 1830—1850-talen. Red. av O. Sylwan. Av O. P. S.: 

Aderton mindre dikter, tvä sånger ur Grejvinnan Gruffiakin, Klaus Stårle^ 

becker och John Faa. 

Odaterade. 

Otto lyindblad, Sånger för en röst vid piano. 
H. X. U. å. — Däri n:r 2 text av Orvar Odd: 

Afskedet. [Ckör för sopran, alt, tenor ock bas.) 

Helsingborgs Tidning. 
Arg. 1871: 90 d. Vi' 

A rbetaresdng. 

Meddelad i en artikel med rubrik: »En sång af Orvar Odd ». Däri heter det 

att bland folkets sånger »är i våra dagar ingen mera populär» än denna, som skri* 

vits för en i Helsingborg nybildad sångförening och nu »efter förloppet af omkring 

ett fjärdedels sekel» blivit en »marseljäs». Miisiken komponerad av f. d. fanjun* 

karen och musikdirektören J. Lund. 
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Bellman i Mariefred. Vaudeville i en akt. Svenskt Original. 
Uppförd på Nya teatern sju gånger d. ^/n 1849—1843 enligt Dahlgush, 

Anteckningar om Stockholms teatrar. Musiken arrangerad av J. N. Ahlstrdm. 

Rec. A. B. 1842: 275 (blott referat); D. A. s. å. 276 (märklig ss. en linhemsk 

komposition, om än af det medelmåttiga slagetf); Freja s. å. 93 (atycket bör som 

ett första försök icke bedömas för strängt, men man hade väntat mer af förf.) 

Handskrift, hos slottsarkitekten Pr. Lilljekvist, Djursholm, om 17 tätt* 

skrivna foliosidor. Blyertsanteckningar därå: »Handskrift af A. Lindeberg.» — 

»Original af Storzen-Becker, uppfördt 1842 på Lindebergs teater.» 

Scenen är i Mariefred under Gustaf llhs tid. Personerna: Munsjör Papil* 

jott; Värdinnan pä värdshuset i Mariefred; Olaus, hennes son, snickare; Anna, 

hans fästmö; kör av pigor odi Olaus’ gesäller. 

Papiljott har rest till Mariefred för att söka en vacker landtfllcka, som han 

flyktigt sett i Stockholm och förälskat sig i. Värdinnan kommer — utan minsta 

anledning — på den idén, att han är Bellman. Ölans ber den antagne skalden 

skriva en supplik på vars till konungen med anhållan, att CBaus må bli »hofkäpp* 

svarfvare », för att härigenom förmå hans fästmös far att ge sitt tillstånd till gifter» 

målet. Papiljott gör så, ehuru han aldrig skrifvit vars förut. Olaus möter i par» 

ken Gustaf III och Armfelt och får strax sin bon beviljad, varpå han vinner sin 

avsikt. Först nu upptäcker Papiljott att fästmön Anna är hans eftersökta okända. 

Stycket ar 3rtterst obetydligt i alla avseenden. Den bästa scenen är Papil- 

jotts monolog imder vars-skrtvningen, vilken är hållen ungefär som en av O. 0:s 

skisser. 
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Rättelser och tillägg. 

S. 3. Med en bit krita . . . 
Rec. Studier, kritiker och notiser 1840: 9 (av C. A. Hagberg); Freja 

1841: 87. 

— Med en bit blyerts. . . 
Rec. Freja 1842: 57. 

S. 5. Min fattiga såi^mö. . . 
Rec. Studier, kritiker och notiser 1847: 18 av C. A. H[£^berg'I. 

— Den nyare svenska skön-litteraturen. . 
Rec. A. B. 1845: 140 f. 

S. 9. V. 17: läs: Belletti. 

S. 10. Grupper och personnager från i går, Grefvinnan Gruffia- 

kin och Brunt och rosenrödt. 
Rec. Dansk Maanedsskrift 1861; i: 302, 1862; t: 291 och 2: 437 

av C. Rosenberg. 

S, 10. I,a Veranda. . . 
Rec. A. B. 1861: 300. 

S. II. Brunt och rosenrödt. . . 
Rec. Göteborgs Posten 1862: 296 Bihang. 

S. 8. Parisiska mysterier, af Eugéne Sue. öfversättning. 1844. 
Overs. enl. ByGd^ a. a. U: 254 värkställd av O. P. S. jämte J. 

M. Rosén, Wilhelmina Stålberg. Georg Scheutz och Wendela Hebbs. 

S. 12. Stanzer för dagen. 
Utgåvos i särtryck nov. 1863 enligt De Geer, Minnen II: 7. — Se 

vidare under s. 17? 

— Samlade ax. 
Rec. Fdldt 1869: 37. 

S. 13. John Faa. 

Den ballad, som varit källan fÖr denna berättelse, är tydligen 

»The gypsy laddie», vilken är upptagen av ChIi.d, The english 

and scottish populär ballads, Boston, Cambridge 1890 p. VII: 

61 n:o 200. Balladen, som tidigare tryckts flera gånger, bl. a. av 
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Kamsay 1740 och Pinkerton 1783, berättar huru »zigenaikungeu» 

J ohn Faa bortför en ung lady, men upphinnes av hennes gemål och 

jämte sina fjorton följeslagare nedhugges. Skildringen av gemålens 

pietism är O. P. S:s tillägg, så ock ramen öm kastellanen. Möjli¬ 

gen har Chr. Winthers värsnovell *I et romersk Osterio gett npp- 

slag; härom min uppsats: »O. P. S. och Clir Winther* i T i 1 Ger¬ 

hard Gran, Kristiania 1916 s. 215. 

S. 16. Verkligheten till fantasien. 

Tr. Jönköpingsbladet 1846: 12. 

S. 17. Stänger för dagen. I—VII. 

I—II föredragna vid fäst i Hälsingborg d. 19/11 1865 enligt H. P. 

där de avtryckts. Utgåvos även separat, enl. De Geeb, Minnen 

II: 7. 

S. 20. Traigo conmigo dicha. 

Tr. först A. B. 1844: 117. 119, 121. 

S. 21. Annonserna. 

Tr. först A. B. 1844: 116. 

S. 23. Uteglömd: Johannes Ewalds lefxerne. 

Tr. A. B. 1866: 17. 

8. 26 r. 9—10: läs; med anledning av danska regeringens försök att hindra 

studenttåget från Köpenhamn till Uppsala (n:r 22). 

S. 27. Allmänna öresundsposten. 
Bland artiklar märkes (1851: 50—51): 

Den Almquistska romanen. 

S. 29 f. IlUistreradt konversations-blad. 
Bland artiklar: Mystikern Björnram, även i A. B, 1859: 87 ff. 

S. 32 f. Aftonbladet. 
Till not. *): Om »Cajsa Rulta» J. Mortensex, Claes Livijn s, 

344. »Fru Kajsa Rulta och hennes katt» var en från ty.skan, troli¬ 

gen av Anders Lindeberg*). översatt barnbok, som utgavs i Sthm 

1841 och 1847. 

Om brytningen 1842 även Hiertas förklaring i A. B. 1851: 175. 

O. P. S. återupptog sina bidrag till A. B. redan på hösten 1S43; 

osignerade recensioner och kåserier av honom fimias ls*:r 248. 250 

270. 281 f.; bl. a. n:r 116 Annonserna. 117—121 Traigo conmigo 

dicha. 

Så uppgives av LiNKSTRUM. Söndagsnissc 1865; 32, som innehåller under 

rubriken »Sic itur ad astra» två teckningar, som satirisera O. P. S. med anledning 

av den orden han då fått, uppger att han översatt den nämnda barnboken, en 

uppgift, som förefaller mycket osannolik. 
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S. 33. r. 19. läs; 1841: 29, 33. 

S. 34. r. 8. läs; 1859; 257. 275, 291. 

S. 38. Norden. 
Att »Icoirespondenscrna» från Stockholm skriWts av O. P. S. 

framgår av det citerade brevet till Hedlund. 

S. 41. V'interblommor. .. samlade af G. H. Mellin. 
Om O. P. S:s, bidrag i årg. f. 1834 och 1838 rec. i Svenska lit¬ 

teratur-föreningens tidning för nämnda år resp. n:r 10 och 7 [av 

Atterbomj. 

S. 42. Jöiiköpingsbladet. 
1846; 10 korrespondens frim Köpenhamn, vari en ^isa av O. P. 

S., som föredr^ts vid en skandinavisk julfäst i Paris. 

S. 44. Eine Ostergabe. Grimma und Eeipzig 1850. O 
Stochholmer Skizzen av O. P. S. enligt Fredkika Bricmer, Brev 

III: 530- 

S. 46 r. 5 nedifrån; läs: Sturzen-Becker. 

S. 48. När ocli fjärran. Ny illustrerad tidning för 1861. 
N:r 48: Göteborg. [Tecknadt af Orvar Odd). 

Början omtr. Läsebok för folkskolan 1868 s. 191. 

— Taflor ocli skildringar. . . 
Lejnadsteckningar. I. Konung Fredrik VII af Danmark. 

Osign. inen. av O. P. S. enligt brev hos R. S.—B. II: 204. 

Tillägg till: 
SvLWAN, Oscar Patrick Sturzen-Becker. Hans levnad och författar¬ 

skap. 1919 s. 15. Den åsyftade teaterpjäsen var »Pasquillet» av G. A. 

von Maltitz. Jfr Sv. Minei^-a 1838: 107 och Svxwan i Festskrift till W. 

Söderhjelm 1919 s. 299 noten. s. 240. Ajcei. Krook: Dödsrunor, i Svea. 
Folkkalender för 1870. s. 192—202. 
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GÖTEBORGS HÖGSKOLAS ÅRSSKRIFT 1919 

Göteborgs Högskola 

ÅRSREDOQÖRELSE 
1918—1919 

AV 

OTTO SYLWAN 
HOCSKOLANS REKTOR 

GÖTEBORG 
ELÄNDERS BOKTRYCKERI AKTIEBOLAG 

1919 
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/GÖTEBORGS högskola hade iinder sitt första årtionde gläd- 

jen bland sina lärare räkna Karl Warburg. Med sitt levande 

intresse och sin ovanliga arbetsförmåga gjorde han de rikaste in¬ 

satser för högskolans uppgifter både såsom författare och som lä¬ 

rare. En betydande del av hans sällsynt omfattande och värde¬ 

fulla livsgärning tillkom här i Göteborg. Men hans betydelse var 

icke blott vetenskapsmannens. Som infödd göteborgare kunde han 

under den för högskolans utveckling grundläggande perioden utöva 

en samlande och förmedlande verksamhet av största vikt. Så var 

det — för att här nämna blott ett exempel — Warburg, som fun¬ 

gerade som rådgivare till August Röhss vid dennes stora donation 

1901. För kolleger och lärjungar var han en vän, som räckte till 

för alla och allt, och som därför var utomordentligt högt uppskat¬ 

tad. 
Saknaden blev stor, då Warburg lämnade Göteborg för att 

ägna sig åt en ny verksamhet. Hans tillgivenhet för högskolan 

var emellertid ingalunda minskad, därpå gav han många prov. 

1 den allmänna sorg som Warburgs död den 14 sept. framkallade, 

deltog därför ock högskolan som om den mistat en av sina egna, 

och ingen annan av de institutioner han tillhört skall varmare vårda 

hans minne. 

Konsitl Johan Ekman blev den 20 okt. 1917 av Kgl. Veten¬ 

skaps- och vitterhetssamhället vald till ledamot av högskolans 

styrelse. Vid sin död den iS februari hade han således blott en 

kort tid kunnat medverka i vården av dess angelägenheter, men 

han hade långt dessförinnan i ord och gärning bevisat sig vara en 

varm vän av densamma. Han tog överhuvud en intresserad 

del i de kulturella strävandena inom samhället och samlade gärna 

kring sig företrädare för dessa. 
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Det är därför en kännbar förlust hö^kolan lidit genom lians 

bortgång, och hans betydelsefulla insatser i dess utveckling skola 

städse bevaras i tacksam hågkomst. 
f 

Med f. d. professorn vid Upsala universitet Per Adolf Geijer, 

som avled den i6 april, miste högskolan en gynnare, som åd^alagt 

sitt livliga intresse för densamma särskildt vid tillkomsten av den 

donation, genom hvilken Ivar Wserns professur upprättades. Hög¬ 

skolan erkänner med varm .tacksamhet den förbindelse, vari hon 

står till den bortgångne. 

Professorn vid Upsala universitet Erik Björkman, som avled 

den 10 maj, hade varit fästad vid högskolan dels såsom docent 

vårterminen 1904, dels såsom innehavare av A. Carnegies profes¬ 

sur åren 1905—1911. 

Högskolan erinrar sig med tacksamhet de värdefulla insatser 

prof. Björkman med sitt stora intresse och sin betydande begåv¬ 

ning gjort i dess arbete, och beklagar förlusten av en verksam v'e- 

tenskapsman. 

Till konsTil Ekmans efterträdare i högskolans styrelse utsåg 

Kgl. Vetenskaps- och vitterhetssamhället den 7 april sin ledamot, 

sekreteraren i Göteborgs handelskammare m.m. jur. dr Johan Chr. 

Lembkc för tiden intill utgången av år 1920. — Till styrelseledamö¬ 

ter för åren 1919—1921 hava omvalts av Göteborgs musei stj-relse 

grosshandlaren m.m. Hjalmar Wijk och av Göteborgs högre latin- 

och realläroverks förenade kollegier f.d. rektorn m.m. fil. dr Ru¬ 

dolf Röding. 

För 1919 har styrelsen återvalt till vice ordförande f. d. borg¬ 

mästaren fil. dr Erik Trana och till kassaförvaltare fil. dr Gusiaf 

Ekman, vilket senare val godkänts av stadsfullmäktige. — Sty¬ 

relsen har under året haft sju sammanträden. 

* * 

Ivii storartad donation har högskolan fått emottaga ined föl¬ 

jande skrivelse: 
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Till Styrelsen för Göteborgs Högskola. 
% 

Härmed har jag nöjet att såsom gåva till Göteborgs Högskola 

överlämna dels 200.000 kronor i Göteborgs Stads 6 °ö obligationer 

av år 1918, dels kontant 100.000 kronor, sammanlagt 300.000 kro¬ 

nor, att under namn av »Emily Wijks fond * förvaltas och redovisas 

skild från Högskolans Övriga fonder. 

Av fondens årliga avkastning skall en tiondel läggas till kapi¬ 

talet, vilket aldrig får minskas. 

Av återstående ränteavkastning skola fyra femtedelar enligt 

Styrelsens närmare bestämmande användas till förbättrande av 

lönerna åt innehavare av sådana professorsämbeten vid Högsko¬ 

lan, som upprättats före den 1 januari 1917, dcck under förutsätt¬ 

ning att dessa professorer av andra medel beredas minst motsva¬ 

rande löneförmåner, som i allmänhet gälla för innehavare av pro¬ 

fessorsämbeten vid statens universitet. 

Återstående femtedel av ränteavkastningen skall användas 

till upprättande av docentstipendier enligt de närmare bestämmel¬ 

ser, som Styrelsen äger meddela. 

Göteborg den 7 Februari 1919. 

Emi/y Wtjk 

född Dickson. 

Denna donation, som godkändes av stadsfullmäktige den 27 

febr., är en av de mest betydelsefulla högskolan någonsin motta¬ 

git, och ett namn som förut i flera fall framträdt vid avgörande till¬ 

fällen i dess historia, har härmed ytterligare inflätats i densamma, 

önskvärdheten av att högskolans lärare erhålla en något högre 

avlöning än statsuniversitetens, är grundad redan däniti, att lev¬ 

nadskostnaderna i ett större samhälle givetvis städse ställa sig 

högre än i smärre. Behovet av en sådan ökning har under senare 

tid gjort sig allt mer gällande i den mån konkurrensen om lärare¬ 

krafterna från universiteten blivit starkare. Med sina ofta rikare 

utrustade institutioner och sina möjligheter till mångsidigaré um¬ 

gänge med kolleger inom olika fack kunna dessa alltid utöva en 

mäktig lockelse, men strävandena att uppehålla nivån inom lärare- 

kåren skola kraftigt understödjas genom den nu beredda hjälpen. 
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Jämväl tillgången till ett nytt docentstipendium är ägnad att 
på en ytterst viktig punkt stärka högskolans utveckling genom 
möjligheten att vid densamma fästa lovande unga vetenskaps¬ 
män. Alla dess vänner känna därföre den djupaste tacksamhet 
för fru Emily Wijks storslagna och vidsynta gåva. 

Av professor Joh:s Paulsons syskon, godsägare Paul Pauhon, 
fru Johanna Nilsson och fru Thilda Lindtlöj har högskohn er¬ 
hållit en summa av lo.ooo kr., som enligt den gåvan åtföljande 
skrivelsen (av d. 25 nov.) skall bilda »Professor Johannes Paulsons 
stipendiefond». Av dennas ränta skall, sedan minst en tiondedel 
besparats för kapitalets ökning, ett stipendium utgå till en student, 
som idkar studier vid högskolan, med företräde för den, som ägnar 
sig åt klassisk filologi. Stipendiet tillsättes av studentkårens direk¬ 
tion. Att fastställa närmare bestämmelser överlämnades åt lära¬ 
rerådet, som ock sedermera utarbetat sådana.*) Lika välkommen 
som denna gåva är, lika kärt är det för högskolan att genom den¬ 
samma hugfästa mirmet av en man, som varit av stor betydelse 
för dess utveckling. 

Friherrinnan Louise Falkenberg, f. Ekman, som tidigare vid 
flere tillfällen ihågkommit högskolan med frikostiga gåvor, liar 
den 15 mars överlämnat en ny sådan om 25.000 kr., avsedd att 
användas till för högskolan mdtiga ändamål, i främsta rummet 
för att i någon mån undanrödja de svårigheter, som de föreliggan¬ 
de ekonomiska förhållandena bereda högskolans professorer och 
övriga lärare. 

« 

Konsul Carl Kindal har den 12 maj Överlämnat en summa av 
4.000 kr. att under tvänne år utgå som bidrag till avlöning av en 
infödd lärare i franska språket. 

I likhet med föregående år har herr James Carnegie skänkt 
1500 kr. att utdelas som stipendier. 

För samtliga dessa gåvor betygas härmed högskolaus varma 
tacksamhet. 

♦ « 

•) Dessa bestämmelser komina att tillsammans med övriga dylik as trycka > i 

clt särskilt häfte. 
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Högskolans ekonomiska ställning har på grund av pänninge- 

värdets fortsatta fall blivit än mer bekymmersam. Kostnaderna 

för tr>'ck och för bränsle (kr. 14.867:40) hava stegrats, och kraven 

på ökade avlömt^ar hava gjort sig än starkare gällande. Styrel¬ 

sen har d. 7 jan. tillerkänt ordinarie och t. f. professorer samt 

vaktmästare ett >'tterligare dyrtidstillägg för 1918 av resp. kr. looo, 

900, 573:50 och 656 och för detta ändamål beslutat ut disposi- 

tionsfonden lyfta 15.000 kr., ett beslut som av stadsfullmäktige 

godkänts d. 9 jan. 

Högskolans egna fonder hava emellertid icke kunnat bereda 

tillgång till de ökade kraven. Redan för de i förra årsberättelsen 

nämnda måste st^Telsen taga i anspråk understöd av allmänna 

medel, och på dess framställning beviljade stadsfullmäktige d. 6 

jum en summa av 23.000 kr. för detta ändamål. Vid uppgörande 

av budgeten för 1919 såg sig styrelsen nödsakad att till fyllande 

av bristen anhålla om ett lika stort belopp, vilket ock av stadsfull¬ 

mäktige beviljades d. 14 nov. För detta understöd känner hög¬ 

skolan den största tacksamhet. 

Sedan dess har riksdagen enligt regeringens propositioner 

beviljat dels tillfällig lönereglering, dels betydligt ökade dyrtids¬ 

tillägg för bl. a. universitetens lärare. Med anledning härav och 

under framhållande av nödvändigheten uti, att högskolans pro¬ 

fessorer ej må bliva sämre ställda än statsuniversitetens med av¬ 

seende på löneförmåner, har styrelsen nödgats ånyo hos stadsfull¬ 

mäktige göra hemställan om bidrag för motsvarande ökning av- 

avlöningarna vid högskolan. 

För de från högskolans pensionsfond till tvänrie f. d. professo¬ 

rer utgående pensionerna har stvTelsen (d. 31 maj 1918 och 14 nov.) 

beslutat utbetala dyrtidstillägg om 1050 kr., vilka beslut av stads¬ 

fullmäktige godkänts (d. 6 juni och 9 jan.). 

Bland av styrelsen beslutade extra anslag må nämnas: till 

arvoden för kurs i arkeologi 400 kr., för undervisning i franska 910 

kr. och för propedeutisk kurs i hebreiska 420 kr. {d. 4 okt. o. 27 

dec.): till vaktmästare J. Bohström för skrivbiträde under 1919 

400 kr. (d. 4 okt.); till utfyllande av brist i årsskriftens räkenskaper 

1000 kr. (d. 14 nov.); till skioptikonbilder 208.80 kr. (d. 27 dec.); 

ur friherinnan Falkenbergs gåvomedel till biträde vid psykologiska 
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Övningar 300 kr. (d. 27 nov.); ur dr G. Ekmans gåvomedel till 

skolans gymnastik- och idrottsförening 285 kr. och till studenter¬ 

nas matservering 2000 kr. (d. 31 maj 1918, d. 4 okt. o. d. 14 nov.). 

De egentliga inkomsterna hava under 1918 uppgått till kr. 

220.860:04, utgifterna till kr. 224.390:75; de senare hava således 

överstigit de förra med kr. 3.530:71, men medtagas senare influtna 

till 1918 hörande inkomster utgör den verkliga bristen kr. 1.422:45. 

Å besparade medels konto kvarstod d. i jan. 1919 kr. 22.545:35. 

Överskottet å de allmänna fondernas räntor uppgick till kr. 

6.876:85, vadan dispositionsfonden vid årets slut ökats till kr. 

430.669:22, men om härifrån dragés det sedermera för dyrtids- 

tillägg utbetalta beloppet 15.000 kr., uppstår i själva verket 

en minskning av kr. 8.123:15. 

Högskolans fonder uppgingo, enligt drätselkammarens tifl 

styrelsen lämnade redogörelse, vid ingången av år 1919 till följan¬ 

de belopp: 

Eduard Magnus’ fond (av år 1879) .......... Kr. 334.100: — 

Lundgrenska fonden (av år 1880)   » 586.000:— 

David Carnegies donation (av år 1887) . 552.944:89 

Oscar Ekmans fonder (av åren 1898 och 1893) * 455.000:— 

Göteborgs undervisningsfond (av år 1891) .. » 39.091:07 

David Carnegies stipendiefond (av år 1891) .. » 20.906:71 

Pensionsfonden (av år 1891)   » 256.697:13 

Göteborgs högskolas Gustaf Adolfs-fond (av år 

1895)   « 307^5:08 

Olof Olofson Wijks minne (av år 1896) . » 100.000;— 

James Carnegies donationsfond (av år 1898).. 0 5o.iX)<):— 

Aron Philipsons donationsdond (av år 1900) .. » lo.ootx— 

Aug. Röhss’ donationsfond (av år 1901) .... » 350.000;— 

Olof Wijks donationsfond (av år 1901) . >> 150.000;— 

Oscar Ekmans 6 juni-fond (av år 1904) .. >> 10.463;36 

Andrew Carnegies fond (av år 1904)   » 181.500;-- 

Göteborgs Jiögskolas änke- och pupillkassas 

fond (av år 1905. Ivar Waerns bidrag Kr. 

30.000:— jämte inbetalningar av delägarne 

och influtna räntor) . * 124.059:41 

S. A. Hedlunds föreläsningsfond (av år 1907) » 2i.98o:i')9 
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Göteborgs högskolas Linnéfond (av år 1908)., Kr. 55.011:78 

Erik Wijks donationsfond (av år 1909) .... » 100.000:— 

Gustaf F. Bratts donationsfond (av år 1909) » 16.601:14 

Konsulinnan Oscar Ekmans donation (av år 

1909)   » 10.463:36 

Oscar Ekmans pensionsfond (av år 1913) .... » 401.542:86 

Gustaf Ekmans donationsfond (av år 1915) » 105.451:41 

Henrik E. Ahrenbergs stipendie- och premie¬ 

fond (av år 1916) . » 40.978:09 

Henrik E. Ahrenbergs studiefond (av år 1916) » 51.285:11 

Gabriel Heymans donationsfond (av år 1916) » 41.578:94 

Oscar Ekmans stipendiefond (av år 1916) .... » 103.248:61 

Ivar Waerns sterbhus’ donationsfond (av år 

1917)   * 212.466:41 
Donation för en professur i östasiatisk språk¬ 

vetenskap och kultur (av år 1917) . • 214.362:50 

Dispositionsfonden . » 430.669:22 

Summa Kr. 5.057.127:17 

Motsvarande summa vid ingången av år 1918 var kr. 

4.788.058:23. 

Dessa fonder voro den 31 dec. 1918 placerade på följande 
sätt: 

Kr. 50.000 i inteckningar mot ränta; Kr. 1.080.000 i in¬ 

teckningar mot 5®o ränta; Kr. 170.000 i inteckningar raot 4 1/2®,'> 

ränta; Kr. 260.000 i Helsii^borgs stads 4 i'j2% obligationer; Kr, 

270.000 i Göteborgs hypotekskassas 4 1/2% obligationer; Kr. 

255.000 i Göteborgs hypotekskassas 5°^ obligationer; Kr. 2.500 i 

Allmänna hypoteksbankens 5°o obligationer; Kr. 53.700 i All¬ 

männa hypoteksbankens 4'’o obligationer; Kr. 140.000 i Göte¬ 

borg—Borås Järnvägsaktiebolags 4 if2\ obligationer; Kr. 75.000 

i Enkla bolaget Bergslagsbanans Intressenters 4 1/2®,, obligatio¬ 

ner; Kr. 10.000 i Sydsvenska Kraftaktiebolagets 5 1/2obliga¬ 

tioner; Kr. 300.000 i Göteborgs Intecknings Garantiaktiebolags 

4 1/2% obligationer; Kr. 930.000 i Göteborgs Intecknings Garan¬ 

tiaktiebolags 5®„ obligationer; Kr. 300.000 i Bergslagarnes Järn- 
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vägsaktiebolags 5% obligationer; Kr 20.000 i Konungariket Sve¬ 

riges stadshypotekskassas 5% obligationer; Kr. 100.000 i Hol¬ 

mens Bruks- och Fabriksaktiebolags 5% obligationer; Kr. 41.0CK) 

i Töre Aktiebolags 5% obligationer; Kr. 300.000 i Svenskt s'* , 

statsräntelån; Kr. 49.250 i Stockholms stads 5°'o obligationer; 

Kr. 160.000 i Trafikaktiebolaget Grängesberg'—Oxelösunds 5 i 

obligationer; Kr. 437.061:89 innestående i Göteborgs stadskassa; 

Kr. 3.615:28 utestående fordringar. 

* * 
* 

Såsom i föregående årsberättelse omtalats blev lektorn, do¬ 

centen fil. dr Natanael Beckman den 31 maj 1918 av stj-relsen 

utnämnd till innehavare av Ivar Warns professur såsom profes¬ 

sor i svenska språket. Denna utnämning vann den 23 ang. Kgl. 

Maj:ts stadfästelse. 

Professorerna B. Karlgren och Beckman blevo den 21 sept. 

under övliga former installerade i sina ämbeten. I samband där¬ 

med promoverades med tillstånd av kanslern (den ii juli) fem av 

högskolans lärjungar till fil. doktorer genom prof. Wadstein, som 

av lärarerådet utsetts till promotor. Biografiska och bibliogra¬ 

fiska uppgifter om såväl de nya professorerna som ock promoti 

återfinnas i den till nämnda högtidlighet av rektor och promotor 

ritfärdade inbjudningsskriften, till vilken är fogad en avhand¬ 

ling av prof. Wadstein om »Namnet Danmark». 

På förslag till professuren i filosofi ock pedagogik uppfördes 

av lärarerådet den i febr. i första rummet docenten i psykologi 

och pedagogik vid Dunds universitet fil. dr Gustav Aksel Jaederholm, 

som därefter av styrelsen den 26 mars utnämndes till professor 

i nämnda ämnen från den 1 juli 1919. Utnämningen blev av Kgl. 

Maj'.t stadfäst den 23 maj. 

Sakkunniges >'ttranden över de sökande till professuren i 

filosofi hava inkommit, men ännu icke hunnit att behandlas av 

lärarerådet. 

Därarcrådet har under läsåret haft 18 sammanträden. 

l’rofcssor Ol/o Lagercrantz utnämndes den 4 aj)ril till profes¬ 

sor i grekiska si)raket och litteraturen vid Ui>sala universitet 
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och lämnar således nu högskolan, som han tillhört fr. o. m. höst¬ 

terminen 1907. Omfattande lärdom och stor förmåga såsom 

lärare hava gjort prof. lyagercrantz’ verksamhet här s>Tinerligen 

högt ujjpskattad av' både kolleger och lärjungar. 

Professor Bengt Hesselman, som fr. o. m. höstterminen 1914 

innehaft lärostolen i nordiska språk, har den 19 juni igigutnämnts 

till i)rofessor i samma ämne vid Upsala universitet. I jämnbredd 

med sin läraregärning har prof. Hesselman här utövat en flitig 

värksamhet som författare. 

Högskolan, som livligt känner vad förlusten av dessa båda 

framstående vetenskapsmän innebär, får härmed bringa sin 

varma tacksamhet föi deras betydande insatser i dess arbete. 

Docenten vid Lunds universitet fil. dr Malte Jacobsson har 

alltifrån höstterminen 1912 varit fästad vid högskolan dels såsom 

c. o. lärare, dels såsom t. f. professor i filosofi och pedagogik. Bä 

lian nu frånträder detta förordnande är det för högskolan ett nöje 

att erkänna det intresserade och nitiska arbete doc. Jacobsson här 

nedlagt och att därför betyga sin varma tacksamhet. 

Då Dr. phil. Carl Kock, som alltsedan höstterminen 1904 

tjänstgjort som e. o. lärare i tyska språket, blivit förhindrad att 

vidare fortsätta denna värksamhet, får högskolan uttala sin liv¬ 

liga erkänsla för det nitiska sätt, varpå han utfört sitt uppdrag. 

Rätt att anställa examina i sinologi har av Kgl. Maj:t den 18 

dec. medgivits hiigskolan. 

För examinationen i nordiska språk har av kanslern den 23 

nov. fastställts följande bestämmelser: 

Kxaiuitiatorer äro professorn i nordisåka sprÅk uch professorn i svenska språ' 

ket. 

Studeraade, som önskar undergå prövning i nordiska språk, har att anmala 

sig ho.s högskolans rektor, som häuvisjr honom titl vederbörande examioator, 

varvid examinand för filosofie licentiatexamen sä vitt möjligt hänvisas tiU den 

examinator, av vilken han på gruml av sina studiers läggning önskar bliva prövad. 

Stud. T. Thorssell har av Kgl. Maj:t den 31 maj 1918 erhållit 

tillstand att i fil. kand.-examen medtaga ämnet religionshistoria. 

Fil. kand. G. Bolinder har av Kgl. Maj:t den 14 juni erhållit 

rätt att avlägga fil. lic.-examen i ämnet etnografi och den 18 okt. 
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tillstånd att avlägga denna examen vid högskolan, ehuru han icke 

varit där inskriven i tvänne terminer. 

Ansökningar av stud. T. Leth och V. Sylwan att i fil. kand.- 

examen såsom särskilt ämne medtaga statistik hava av Kgl. Maj;t 

bifallits den 21 febr. 

Till docenter hava av styrelsen på förslag av lärarerådet för¬ 

ordnats i grekiska språket och litteraturen fil. dr Ture Bernhard 

Kalén och i latinska språket och litteraturen lektorn fil. dr Carl 

Olof Thulin (båda under den 14 oktober), vilka förordnanden av 

kanslern stadfästs den 28 oktober. 

Angående docenten Kaléns levnadsomständigheter och av¬ 

trycket utgivna skrifter se ovannämnda inbjudningsskrift till dok- 

torspromotionen i sept. 1918. 

Motsvarande uppgifter om docenten Thulin, som redan tidi¬ 

gare (1903—1906) varit förordnad såso.m docent vid högskolan, 

återfinnas i högskolans år 1916 utgivna matrikel. Till komplette¬ 

ring meddelas här en förteckning över Thulins efter 1906 publice¬ 

rade skrifter: 

Paliskische InschrUten. (I: MituU. des Kaiserl. Deutsch. archaeol. Inst.. 

Röm. Abteil. 1907.); Eioe altfaii-kische Vaseneinschrift. (I: Rheio. Museum f. 

Philol. Bd C3» 1908.); Die Handschriften des Corpus agrimeosorum rom anor uiu. 

(Abh. d. preuss. Akad. d. Wissensch. 1911.); Humanistiscbe Handschriften des 

Corpus agrlmensonim Romanorum. (I: Rhein. Museum f. Philol. Bd 61. 1911 i; 

Eine Ergänzung des Hyginus. (I: Eranos. VoL 10. 1910.); Zur Uberlieferungs^e* 

schichte des Corpus agrimeasoruni romanorum. ExserpthandschrifteD und Koin* 

pendien. (jbg 1911. (Gbgs kungl. veteosk.- o. vitterhet$samh:s handlingar. 4 

följden. 14:1); Adnotationes criticae ad Corpus agrimensorum. i. (I: Kramas. 

Vol. 23. 1923 ): Der Prontinuskommentar. Ein Lehrbuch der Gromatik aus dem 

5--6. Jahrhundert. (I: Rhein. Museum f. Philol. Bd 68, 1913.) — Artiklarna Ha- 

ruspices i Pauly-Wissowa. Real-Encyklopädie der dass. Altertumswissenst h. och 

Haruspex (I9ii) i Dizionario opigr. di Ant Rom. 

Rektorn dr Josua Mjöberg har den 3 juni på begäran erhållit 

avsked frän docenturen. 

Amanuensbefattningen vid seminariebiblioteket upphörde 

med utgången av 1918, da den sainmanslogs med amanuensbe- 

fattJiiiigeii vid ex])editionen. 
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Förordnande har av stvrelsen meddelats åt: 

docenten Romdahl att under läsåret uppehålla under\'ismn- 

geii i konsthistoria med konstteori (stadfäst av kansler d. i8 juni); 

docenten Janzon, att under läsåret biträda vid undervisnin¬ 

gen i latin; 

docenten Ek att uppehålla undervisningen i litteraturhisto¬ 

ria under höstterminen från d. 5 nov. och under vårterminen från 

d. 24 april; 

docenten Helander att den 27—31 maj förestå professuren i 

nationalekonomi och sociologi (stadfäst av kansler d. 31 maj); 

rabbinen dr. Carl Koch att under höstterminen och vårtermi- 

nen såsom e. o. lärare biträda vid undervisningen i tyska; 

dr George Ernest Fuhrken att under höstterminen och vårter¬ 

minen såsom e. o. lärare biträda vid undervisningen i engelska; 

intendenten fil. lic. Georg Sarauw att under vårterminen giva 

en kurs i nordisk och jämförande fornkunskap; 

cand. phil. Adolf Sterider-Petersen att under läsåret såsom e. 

o. lärare giva en kurs i ryska språket; 

fru Irma Rödjer att under höstterminen och vårterminen hålla 

praktiska övningar i franska; 

docenten vid Lunds universitet fil. dr A. KanVz att förestå 

professuren i filosofi till dess den blir tillsatt (stadfäst av kansler 

d. 18 juni); 

intendenten, fil. dr friherre E. Nordenskiöld att förrätta ten¬ 

tamen i etnografi (stadfäst av kansler d. 23 sept.); 

professorn vid Lunds universitet E. Lehmann att förrätta 

tentamen i religionshistoria (stadfäst av kansler d. 28 okt.); 

docenten vid Lunds universitet 5. Wicksell att förrätta ten¬ 

tamina i statistik (stadfäst av kansler d. 31 jan.); 

professorn vid Limds universitet E. Liljeqvist att förrätta 

tentamen i praktisk filosofi (stadfäst av kansler d. 24 maj); 

Av lärarerådet ha docenten vid Upsala universitet G. Rud- 

berg och intendenten vid Göteborgs Museum frih. E. Norden- 

Mkiöld förordnats att fungera som dess opponenter vid doktors- 

disputationer (d. 2 sept. o. 30 nov.). 

Tjänstledighet har enligt st>TeIsens medgivande åtnjutits av 

professor Vising från den 6 dec. till höstterminens slut och 
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från den 7 maj till vårterminens slut för fullgörande av censors- 

uppdrag; 

professor Wadstein från den 6 dec. till höstterminens slut 

och från den 7 maj till vårterminens slut för fullgörande av cen- 

sorsuppdrag; 

professor Sylwan dels från d. 8 nov. till d. 8 dec. och frun d. 

24 april till d. 24 maj för fullgörande av sakkunniguppdrag vid 

Stockholms högskola och vid Lunds universitet, dels för att så¬ 

som högskolans representant bevista nämnda universitets 250- 

årsfest, dels från d. 17 febr. till d. 7 mars för studieresa; 

professor Steffen från d. 12 maj till vårterminens slut för ko- 

mitéuppdrag ra. m.; 

professor Lundström från d. 6 till d. 15 dec. och från d. 2 till 

d. 10 maj för enskilda angelägenheter; 

professor Almquist d. 2 —15 dec. för enskilda ai^elägenheter; 

docenten Celander d. i—ii okt. för sjukdom; 

docenten Jacobsson d. 8—19 sept. för vetenskapligt arbete: 

docenten Pettersson från d. 12 nov. till höstterminens slut för 

komitéuppdrag; 

docenten Ek från d. 15 jan. till d. 8 febr. för studieresa. 

Dessutom ha åtskilliga lärare av rektor beviljats tillfällig 

tjänstledighet intill högst en vecka på grund af olika anledningar 

På grand av remisser från vederbörande departement har 

styrelsen avgivit >'ttranden om förslag till grunder för docenters 

tjänstårsberäkning (d. 5 nov.), om försl^ till det statsun¬ 

derstödda pensionsväsendets centralisering (d. 14 nov.) och för¬ 

slag ai^ående omorganisation av rikets kartverk (d. x8 mars). 

Gemensamt med Kgl. Vetetiskaps- och vitterhetssamhället 

anordnade högskolan den 30 nov. en högtidlighet till minne a\' 

konung Karl XII, vid vilken föredrag hölls av prof. Almquist och 

sång utfördes. 

Prof. Nordenskjöld har av styrelsen utsetts till ledamot av 

styrelsen för Göteborgs botaniska trädgård t. o. m. 1922 (d. 25 

nov.), omvalts till ledamot av stadsbibliotekets stjTelse för uren 

1919—1920 (d. 27 dec.) och utsetts till ledamot av styrelsen för 

D. Broströms donation t. o. m. 1923 (d. 17 maj). 
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Såsom av lårareradct utsedd representant för högskolan be¬ 

vistade rektor de högtidligheter, varmed Lunds universitet den 

27—28 sept. firade minnet av sin 250-åriga tillvaro, och övefT 

lämnade därvid en adress. 

Installationen av professorn N. Lithberg vid Nordiska Inuseet 

i Stockholm den 7 maj bevistades av prof. Vising, 50m av lärare- 

rådet utsetts till högskolans representant. 

Franske ministern M. S. Delavaud avlade med svit under sin 

vistelse i Göteborg den 17 mars ett besök å högskolan. 

Till hållande av de offentliga föreläsningar, som bekostas av 

S. A. Hedlunds fond, har lärarerådet kallat professorn vid Köpen- 

hamns universitet W. Johannsen, som d. 7, 9 och ii april föreläste 

över »ärftlighets-spörsmål»; för denna värdefulla insats i högsko¬ 

lans arbete uttalas härmed dess varma tack. 

Högskolan har upplåtit lokal åt bl. a. följande av Nordiska 

föreningen anordnade offentliga föredrs^; av professor K. Fa- 

hricius från Köpenhamn om »Den nuvaerende nationale Stilling i 

Sonderjylland» (d. 14 dec.) och av prof. Johannsen om »Nogle 

videnskabelige Fejlsyn» {d. 10 april). 

Av högskolans Linnéfond har lärarerådet tilldelat prof. Wad- 

siein dels 350 kr., dels 850 kr., prof. Sylwan 400 kr. och doc. 

Romdahl 1500 kr. såsom anslag för studieresor (d. 31 juli, i febr. 

o. 31 maj). 

Ett s. k. auskultantstipendium ä 500 kr. har av lärarerådet 

tilldelats prof. Sundén. 

Ur Heymanska fonden hava anslag för studieresor tilldelats 

doc. Ek med 600 kr. och doc. Lindroth med 325 kr. (d.2 nov. o. 

15 febr.). 

Ur Gscar Ekmans stij>endiefond hava docentanslag utgått 

till doc. Ek för lä-^året med i.ooo kr. och doc. Kalcn för vårtermi¬ 

nen med 500 kr. (d. 30 maj 1918 o. 14 dec.). 

« * 
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Om den under läsåret meddelade undervisningen hava lä- 

larne lämnat nedanstående uppgifter: 

JOHAN VISINQ, 

Fil. Dr. Professor i nycuropeisk lingvistik (med under visning sskyldighet i roman* 

ska språk). 

Vranska: Tolkning av medeltUsfranska Uxler jämte litteraturhistoriska inled¬ 

ningar. med begagnande av Chfestomalkie du moy§n ägt, av G. Paris och E. 

Langlois; ensk. förel. 2 t. i veckan h.t. och v.t. — Ptaktiska övningar: kritik av 

skriftliga översättningar av stycken i Blanches Hyrkuskens frrr^/Zr/irr.scdan 

översättningarna rättats med biträde av Pru Rödjer, t t. i veckan h.t. och 

v.t. — Seminarieövningar över valda ämnen inom den franska fitologien, 2 t» 

varannan vecka under h.t.; 2 t. i 2 omgångar under senare delen av v.t. 

\'td dessa övningar ha behandlats: franska dialekttexter i Herzog, Seufranz. 

Dialekitexte (1 gång av kand. G. Tilander); frågor axigående Atlas linguistiqur 

de ta France (2 ggr av mag. Selander); Thorn, Quelques dénominaiions du c<yf‘ 

donnier en franqais, och Satirt—TailUur (referat av seminarieföreståndaren); 

Lerch, Das invariabte Participium ptaseniis des Framösischen (referat vid 2 

sammanträden av kand. G> Tilander); en uppsats av kand. G. Tilander om 

Le Parricidi^ av Victor Hugo (ett sammanträde): etymologiska och språkbi- 

stori ska ämnen för avhandlingar (t sammanträde). 

Spanska: Tolkning av Cervantes. Don Quijcie, 6 kap. av i:a delen. ensk. 

förel. 1 t. i veckan under v. t. 

Portugisiska: Luis Camces och hans verk, 5 offentliga föreläsningar t t. i vec* 

kan under febr. och borjao av mars. 

PöreUsningama i spanska och portugisiska och den sista seminariröv- 

ningen hava avsett fil. Ucentiatexanien; de ö\Tiga kurserna fil. ämbetsexameu 

och kandidatexamen. 

EVALD LIDÉN, 

Fil. Dr. l^ofessor, innehavare av Oscar ILs professur i jämförande språkforskning 

med sanskrit. 

Sanskrilisk och jämförande indoeuropeisk grammatik: l*å ensk. förel. 1 

t. t veckan under hela läsåret gavs eu översikt av den fornindiska verbaIlK*>j- 

ningen under jämförelse med de klassiska och germanska språkens. 

Pornshivisk [fomhulgarisk) text och grammatik: På ensk. förel. r t i 

veckan under hela läsaret tolkades -- t anslutning till föreläsningarna under 

ilet förcg:\vnde läsåret — ett parti av Lukas evang. efter cod. Zogr. me<l ut¬ 

förlig grammatisk och språkhistorisk kommentar. 

iornindisk text: Under form av seminarieövningar — ^ t. varannan vecka 

uiidcr hela läsåret — behandlades elt antal vediska hymner. 
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ELIS WADSTEIN, 

Fil. Dr. Professor i nyeuropeisk ling%4stik (med mider\nsmngsskyldtghet i german* 

ska språk). 

Nutida hogtyska: Tysk fonetik och ottoepi, ensk. förel. 2. t. i veckan under 

h. t.; Tysk ortoepi, praktiska övningar 1 t. i veckan under v. t.; Anmårknin^ar 

till Heysts Deutsche Gratmn'itik, ensk. förel. 2 t. i veckan under v.t. 

Äldre nyhöglynka: Valda stycken ur Luthers skrifter, seminarieövn. x t. i 

veckan under hela läsåret. 

Medelhögtysku: Valia diktar av IValiher von der Voi^elweide, ensk. förel. i t. 

i veckan under b.t. 

OTTO SYLW AN, 

Fil. Dr. Professor i estetik mel litteratur- och konsthistoria. 

Svensk verslära: Ensk förel. med praktiska övningar 3 t. i s^eckan under 

sept,—okt. 

Poetik: Ensk. förel. 2 t. i veckan jan.—aprtL 

Litteratur historia: Seminarieövning. var>'id behandlades en uppsats av stud. 

G. Hultin om »Genombrottet i C W. A. Strandbergs ungdomsdiktning». 

Har under såväl h.t. som v.t.för fullgörande av uppdrag som sakkunnig 

åtnjutit ledighet f;An underviMiingen, som uppehållits av docent Ek. 

GUSTAF STEFFEN, 

Dr. Phil. Professor i nationalekonomi och sociologi. 

Nationalekonomi: Produktionsfaktorer och produktionsarter, ensk. förel. 3 t. 

veckan under h.t.; Produktion ock produktionspoliiik, ensk. förel. 3 t. i vec¬ 

kan under v.t. till den 10 april. Läsårets kurs har omfattat en framställning 

av produktionens utveckling från äldsta tider till början av 1800-talet Den 

ekonomiska teoriens och politikens historia har indragits i framställningen 

för den tidrymd denna omfattar. — Seminarieövningarna, 2 t. varannan vecka 

h.t. och v.t., hava varit ägnade dels ät licentiatavhandlingar av fil. kand. 

Valdemar Haneson (»Bidrag till det svenska fiskets ekonomiska historia») 

och fil. kand. Otvar Josephsson (»Kristiden och bankkoncentrationen i Sve¬ 

rige efter 1914») samt dels ät uppsatser för betyg i fil. kandidatexamen och 

diskussion av en del aktuella nationalekonomiska frågor. 

Sociologi: Forntida samhällstyper, ensk. förel. 3 t. i veckan under v.t. ffån och 

med den 15 april. I huvudsak har klassamhällets uppkomst, organisation 

och upplösning behandlats 
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OTTO NORDENSKJöLD, 

Fil. Dr, Professor i geografi (med handelsgeografi) och etnografi. 

Allmän geografi: (2 t. i veckan under h.t. och 3 t. under v.t.). Under böst^ 

terminen behandlades några valda kapitel ur den allmänna antropoge<^afien 

(icke ekonomisk geografi), medan vårterminens föreläsningar behandlade deh 

dynamik, morfologi samt jordskorpans material och landskapstyperna, dels 

i en annan serie geografiens och upptäcktsforskningens historia, särskilt 

under ig:dt århundradet. 

Speciell geografi: (i t. i veckan under h.t.): Xågra europeiska områden och 

länder med hänsyn till krigsläget och blivande fredsförhandlingar. 

övningar i kartkunskap (2 t. i veckan under h.t. och v.t.) ha fortgått efter 

samma plan som föregående år. 

För det geografiska institutionsbiblioteket har en del litteratur inköpts, 

särskilt från utlandet, varjämte talrika gåvor inkommit, i huvudsak från sam* 

ma institutioner som föregående år. 

VILH. LUNDSTRÖM, 

Fil. Dr, Professor i klassiska språk (med undervisningsskyldighet i latin). 

Texttolkning: TacUus* Agncola, valda partier, på enskilda {öreläsningai i 

t. i veckan under b. t. 

Romersk litteratur historia: Den romerska litteraturen under kejsarae st 

det julisk^claudiska huset har under v. t. genomgåtts på enskilda föreläs* 

ningar 2 t. i veckan t.o.m. Claudtus' regering. 

Textkritiska seminarieövningar med Jordanes' Getica som underlag hava 

hållits under h. t. a t. varannan vecka och under v. t. 2 t. varje vecka. 

Dessutom hava föredrag hållits av seminariedeltagame. 

Epigrafiska övningar höUos en timme i veckan under h. t. 

Grunddragen av filologisk metod har inlarts på proseminarieövningar t 

t. i veckan under läsåret. 

OTTO LAGERCRANTZ, 

Fil. Dr, Professor i klassiska språk (med nndervisniogsskyldigbet i grekiska). 

Grekisk text: Marcus* evant^eliiim, ensk. förel. 2 t. i veckan under h.t. och 

till 2 april under v.t.; Euripides' Hippoiytus, ensk. förel. 2 t. i veckan uo- 

der h. t.; Platons Phaedrus, ensk. förel. 2 t. i veckan under v.t. 

yygrekiska: ensk. förel. i t. i veckan under h.t. och v.t. Thumb, Haudbucb 

(ler neiigriechischeu Volkssprache 2. Aufl. s. 199—212, 220—23S, 20O —26S. 

27S—279. 
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KARL F. SUNDÉN. 

19 

Fil. Dr, Professor, innehavare av Andrew Camegies professur i engelska språket 

och litteraturen. 

Encyklopedisk inledning till siudiä av engelska språkä: Ensk. föret. 

2 t. i veckan under h.t. och y.t. 

Engelskan som världsspråk: 4 off. förel. 1 mars och april 29x9. 

Äldre nyengelska: Shakesptaré, The metry WivesofWindsofOchTkeTtmpest, 

ämnen för engelska proseminariets övningar, det förra dramat under b. t. 

2 t. varannan vecka, det senare under v.t. med 5 sammanträden. 

Medelengelska: MedeUngask Ijudlåra, ensk. förel. 2 t. i veckan under b. t. 

och v.t.; A Btandl und 0. Zippel, MiUeUngliscke Sprack- und LiUraturproben, 

Berlin X917, underlag för engelska seminariets övningar under h.t. 1918. 

Fornengelska: De lomengelska gdioma (edition M. Trautmann 1913). under¬ 

lag för engelska seminariets övningar v.t 1919. 

BENQT HESSELMAN, 

Fil. Dr, Professor i nordiska språk. 

Fornnordisk litteratur: , Gunnlögs saga och därefter jörsta sdngcn om Helge 

Hundingsbane, ensk. förel. 2 t. i veckan under h.t. 

Svensk språkvetenskap: Svensk syntax, ensk. förel. 1 t. i veckan tmder hela 

läsåret: Svensk Ijudlåra, ensk. förel. 3 t. i veckan under v.t. 

Svensk litteratur: Seminarieövning ar 2 t. varaxman vecka imder h.t.: läsning 

och tolkning av valda svenska texter, huvudsakligen med ledning av facsimi¬ 

ler epr oduk tion er i Scbiick & Warburg, Illustrerad svensk litteraturhistoria I, 2 

uppl. Kand. E. Abrabamsson höll ett föredrag om »Sig urd sristningen på 

Ramsund sberget • och vid två sammanträden diskuterades en uppsats av 

stud. D. Pahn: »R. Steffen: Isländsk och fomsvensk litteratur i urval, 

granskning av översättning och textbehandling». 

HELQE ALMQUIST, 

Fil. Dt, Professor i historia. 

Inledning till historiens studium: ensk. förel. i t. i veckan under h.t. 

Svensk historia: Källor och litteratur rörande Sveriges historia under medeltiden, 

ensk. förel. x t. i veckan under v.t.; Sveriges historia under Karl IX och Gustaf 

Adolf, ensk. förel. 3 t. 1 veckan under h.t., 2 t. under v.t. * 

Allmän historia: översikt av Europas historia 1815—iSjo, ensk. förel. I t. i 

veckan under v.t. • 

Föreläsningarna hava avsett att giva dels grunddragen av den historiska 

metodläran och några anvisningar rörande de svenska arkivens och hand¬ 

skriftsamlingarnas viktigaste innehåll, dels en relativt utförlig historiografisk 
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mledoing till studiet av deo svenska medeltidens historia, dels en kritisk över¬ 

sikt av Sveriges historia från 1604 till 1626, dels en utfyllnad av Frideridas 

framställning av Europas historia 1815—1830. 

I historiska seminariet föredrogos och diskuterades följande nppsatser: 

Pil. kand. G. Bengtsson. »Brytningen mellan Sverige och Liibeck är 15001; 

fil. stud. H. Swenne. »Rigas erövring av Gustaf Adolf år 1621:» fil. mag. G. 

Ericsson, »Gustaf Adolfs fälttåg i Livland och Kurland 1621—1622»; fil. mag. 

S. Grauers, »Frågan om det pfalsiska bosets restitntion på 1620-talet. En 

rättshistorisk undersökning»; fil. mag. R. Lundin. »Karl XI:s förhåUande till 

Livland». Dessutom behandlades källkritiskt och diskussionsvis. under 

läsning av de viktigaste historiska killoma, följande frågor rörande den sven¬ 

ska medeltidens historia: Konung Erik Erikssons förhållande till Knut Lönge 

och folkungarna; Brytningen mellan konung Birger och hans bröder 1304— 

1303; Unionsdokumentet av den 20 juli 1397; Brytningen mellan Kristian I 

och Jöns Bengtsson 1463; Beskattningen i Svealandskapen under medel¬ 

tiden. Ett sammanträde ägnades åt diplom vetenskaplig behandling av nagra 

valda urkunder. 

PONTUS LEANDER* 

Fil. Dr, Professor i semitiska språk. 

Afubiska: Nöldekts DeUcius veterum carminum arabicorum, ens k. för el. 1 t. 

veckan under h.t.; Ptopedetätsk kurs, eosk. förel. 3 t. i veckan under v. t. 

Hebreiska: Ptopedeulisk kurs. eosk. förel. 5 t. i veckan under h.t.; Psaitaren, 

ensk. förel. 1 t. i veckan under v.t. Den propedeutiska kursen har under v.t. 

fortsatts med 3 t. i veckan till den 7 maj av fil. kand. K. A. Hjorth. 

Syriska: Broekelmanns Syriseke Ckrestomaikie, ensk. förel. 1 t. t veckan under 

h.t. 

Akkadiska: Propedeulisk kurs, ensk. förel. 2 t. i veckao under h.t.; Delittscki 

Assyriseke Lesesiiicke, ensk. förel. 2 t. i veckan noder v.t. 

Etiopiska: Propedeutisk kurs, ensk. förel. 2 t. i veckan under v.t. 

Arkeologi: De arkeologiska tofskningarr%a i Palestina, 6 off. förel. i ok t. 0 nov. 

P- QRXNSTRÖM. 

Fil. Dr. Professor i statskunskap med statistik. 

Svensk statskUHSkap: Svenska stdndsriksdagen 1S09—1S66 med inledande 

översikt av dess.äldre utvecklingsskeden, ensk. förel. t t. i veckan under v.t. 

Internationell politik: Ensk. förel. 4 t. i veckan under h.t., 2 t. i veckan un¬ 

der v.t. Desga föreläsningar, som demonstrerade grundlinjerna av de inter- 

nella förhållandenas och rörelsernas utveckling 1814—1914, avsågo itt giv» 

det historiska perspektivet till det världspolitiska laget 1914 och nutidens 

geopolitiska problem. 

« 
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Vid semtnarifövningarna, 2 i. varUDaa vecka under hela läsåret, och 

pfoseminarieövningama, 2 t varannan vecka under v.t., ha följande av larjun- 

^arna (23 under h.t. och 21 under v.t.) författade uppsatser eller referat före- 

dragits och diskuterats: Stud. S. Brundin. »Svensk statsrådsansvarighet»' 

Stud. A. Martinsson. »Striden ont finansmakten under Karl-Johanstiden»' 

Stud. G. Carlsson. »Författoingskrisen 1809—10»; Stud. A. Carling. »Första* 

kammarproblemet»; Stud. V. Sylwan. »Tillfälliga utskott»; Pil. kand. E* 

Timelin. »Förslaget om utrikesnamnden»; Stud. W. Hallin. »Nyskandinavis* 

men»; Stud. G. Blidberg. »Dansk-Vastindiec»; Fil. kand. O. Andelius. »Pre¬ 

ferensfrågan i British Empire»; Pil. kand. H. Granfelt, »Italia irridenta»; 

Stud. A. Westling, »Ostasiens anden régime»; Stud. T. Fröberg, »Japans ny* 

orientering»; Stud. A. Martinsson. »Canada och U.S.A.»; Stud. H. Lindvall. 

•Irlindska frågan»; Pil. Mag. O. Ramsjö, »Kommunala former och reformer 

i England under det tidigare i8oo-talet». 

BERNHARD KARLGREN. 

Fil. Dr. Professor i östasiatisk språkvetenskap och kultur. 

Högkinesiskt talspråk: En hela läsåret omfattande kurs bar agnats åt det hög- 

kinesiska talspråket (mandarinen). 3 t. i veckan i okt, 4 t. i veckan öv* 

riga månader. Först genomgingos, i anslutning till några dussin elementära 

meningar huvuddragen av mandarinens grammatik och skriftens elementer. 

Därefter vidtog läsningen av Karlgrin, A Mandarin phooetic reader, varvid 

den transkriberade först ezplicerades och sedan valda karaktärer ur den 

kinesiska texten förklarades. På detta sitt bar läseboken i sin helhet blivit 

genomgången (60 sidor text) och majoriteten av däri figurerande tecken (ett 

2 0oo-ta] av de vanligaste karaktärerna) analyserats. Under läs* och skriv* 

övningar samt översättoingsovningar från svenska till kinesiska bar det ge* 

nomgångua inövats. 

Allmän orientering inom Kinas språkliga förhållanden gavs genom 5 of* 

fentljga föreläsningar i oktober. 

% 

NATANAEL BECKMAN, 

Kil. Dr. Professor i Svenska språket, innehavare av Ivar W«rns professur. 

Metodlår a: Källor och metoder inom den svenska spräkkistorien, ensk. förel. 4 t. 

i veckan under h.t.; Inledning till sluäiei av modersmålets grammatik, ensk. 

förel. i t. (i maj 2 t.) i veckan under v.t. 

Fornsvensk text t Äldre våstgdtalagen, ensk. förel. 2 t. (t maj 1 t.) i veckan 

under v.t.; östnordiska oek latinska medeltidssordspråk, 5eminarieovn. 2 t. 

varannan vecka under v. t. 

\ 
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ELIAS JANZON, 

Fil. Dr, Docent i klassisk filologi. 

Latinsk text: Cicero De Oralore första boken, ensk. förel. 2 t. i veckan under 

hela läsåret. 

AXEL L. ROMDAHL, 

Fil. Dr^ Intendent vid Göteborgs Museum, Docent i konsthistoria. 

Allmän konsthistoria: Rubens, ensk. förel. i t. i veckan under h. t.; Landska‘ 

pet i den europeiska konsten efter antiken^ ensk. förel. i t. i veckan under v. t. 

Medeltidens arkitektur: Propedeutisk kurs 2 t. varannan vecka under v. t 

Ikonografiska uppgifter: Seminarieövn. 2 t. varannan vecka under b. t. 

Svensk konsthistoria: översikt av den svenska konstens historia^ propedeutisk 

kurs 2. t. varannan vecka tmder h. t. (fortsättning från föreg. tasär); Lin^ 

köpings domkyrka, seminarieövn. 2 t. varannan vecka. Vid seminarieövning* 

ar ne ha ventilerats kandidatuppsatser av stud. Ella Berg om Re9nbrandiset%^ 

ningar i GOteborgs Museum, av fil. kand. Hanna Westfeldt Eggertz om Tji/* 

svenska kvrkomä/ningar frän nyare tid, av stud.Gunhild Haller om H. Holbnr 

d. ock Italien. 

HILDING CELANDER, 

Fil T>t., Lektor, Docent i nordiska språk. 

Fornisländsk gr<t>nmofik: Ensk. förel. 3 t. i veckan under h. t. samt under 

V. t. t. o. m. (len 12 febr. 

Fornsvensk grammatik: Ensk. för:^^ 3 t. i veckan under v. t. från den 14 febr. 

t. o.m. den 13 april. 

Danska och norska: Ensk. förel. och övningar 3. t. i veckan under h. t. från den 

29 okt. t. o. m. den 9 dec. . 

MALTE JACOBSSON, 
é 

Fil. Dr.. Docent vid Lunds Universitet, förordnad att upprätth«Mla professuren 1 

filosofi och pedagogik. 

Praktisk filosofi: Etikens hisi'*ria, en.sk. förel. 3 t. i veckan under h. t. 

Pedagogik: Kurs i psykologi och pedagogik, ensk. förel. 2 t. i veckan under v t. 

Seminarieövningar över yrkcspsykologi i t. i veckan under h. t., varvid Wil¬ 

liam Sterns för yrkes psykologien grundläggande arbete »Diffcrentiellc Psv- 

chologie» först geiiomgicks och sedan cn rad yrkespsykologiska problem i fö- 

rc<lrng behandla<le.s av deltagarna i anslutning till I.tptnann Psycliologische 

Itenif.sberatnng: Övningar i experinfcntatpsvkologi 4 t. i veckan under v. t. 
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HANS PETTERSSON, 

FiL Dr.» Docent i oceanografL 

Meteorologi: Havéts inverkan på vårt hlimai, marin meteorologi, ensk. förel. 

med experiment 2 t. i veckan under okt. o. nov. 

Oceanografi: A llpnän oceanografi: Havsbotten och djupbavssedimenten» 

havsvattnets fysik och kemi samt belysningsforhållanden» ensk. föreläs¬ 

ningar med experiment 2 t. i veckan under febr.» mars och april; Rörelser i 

havet, 3 off. förel. under mars—april. Pör oceanografiska institutionen ha 

under året inköpts diverse apparater av glas och kvarts för fortsatt utveck¬ 

ling av metodiken vid bestämmande af havsvattnets täthet» 2 st. vacuum- 

metrar» diverse belysnings- och andra hjälpappaxater för unders*! so ingen. 

Vetenskaplig litteratur och sjökort. Av de ^nd institutionen utexperi- 

meoterade undersökningsinstrumenten hava under årets lopp 4 beställts till 

Norge. 2 tUl Danmark varjämte ett antal uppsatts på olika punkter av Sve¬ 

riges kuster. 

SVEN HELANDER, 

Dr. rer. pol.» t. f. Föreståndare för Göteborgs Handelshögskolekurser. Docent i 

nationalekonomi och sociologi. 

NalionalekoHOmi: Konjnnklurteori, ensk. förel. i t. i veckan under h. t. Har 
* 

dessutom under hela läsåret lett nationalekonomiska exkursioner till indu¬ 

striella anläggningar. 

SVERKER EK, 

Fil. Dr.. Docent i litteraturhistoria. 

Allmän lilteratttrhistoria: Franskklassidsmen, ensk. förel. i t. i veckan un¬ 

der febr.» mars o. april» 3 t. i veckan under maj. 

Xotdisk litleraturhistoria: Folkvisan, ensk. förel. i t. i veckan under sept. o. 

okt.» 3 t. i veckan under nov. 

Svensk litleraturhistoria: Har under nov.» mars o. maj lett det litteraturhi¬ 

storiska seminariets arbete, varvid följande uppsatser behandlats: Stud. 

l.aura Petri. »Laurentius Laurinus' p.salmer»; fil. kand. A. Forsström» »Ho- 

ratius och Kellgren»; stud. K. Hagberg. »Viktor Rydbergs naturuppfatt¬ 

ning» (2 sammanträden); stud. A. Rosén. ».Almquist och Topelius» 

GUNNAR BILLER, 

Fil. Dr.. Docent i fran.ska språket och litteraturen. 

1600-tals franska: Explikation av MoHére. Tartuffe. jämte inledning. 15 förel. 

under h. t. 
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JSOChtals franska: ExpUkation av teater i Darmesteter et Hatzfdd, Le sei- 

ziéme siécle en Prance: Montaigne, Rabelais. Amyot» d'Aubigné» Marot. Ron- 

sard, Gamier» MootchrétieD; enak. iörel. 2 t. i veckan onder jan.. febr. och 

mara. 

HJALMAR LINDRODTH, 

Fil. Dr.» Docent i nordiska språk. 

Ortnamns forskning: Bohuslänska ortnamn, seminarieövningar varaxmaD 

vecka under b. t. 

Dialekt- och ortnamnsforskning: Instruktionskurs på 8 timmar under maj, 

vari deltagit även andra än högskolestudenter» 

ANDERS KARITZ, 

Fil. Dr, Docent vid Lunds universitet, förordnad att upprätthålla professuren i 

filosofi. 

Historisk problembehandling: Propeäeutisk kurs i filosofiens historia, ensk. 

förel. 4 t. i veckan under h. t.; Allmän översikt ovsr nyare filosofi, ensk. 

förel. X t. i veckan under v. t.; Rationalismen under 1600-talet, ensk. förel i 

t. i veckan under v. t. 

Systematisk problembehandling: Valda problem företrädesvis inom nyare ti¬ 

dens filosofi, ensk. förel. x t. i veckan inder h. t.; Logik ock psykologi, ensk. 

förel. X t. i veckan under v. t. Seminarieövningar 2 t. varannan vecka under 

v. t., varvid ett antal uppsatser kritiskt genomgåtts och gjorts till föremål 

för diskussion. Dessa ha till största delen behandlat sådana åskådningssätt 

inom i6oo-talsfilosofien, som fortfarande äga aktualitet. 

Såväl under b. t. som v. t. ha en del extra timmar tillsatts utöver de i 

katalogen angivna. 

TURe KALÉN, 

Fil. Dr» Docent i grekiska språket och litteraturen. 

Grekiska: Kurs i grekisk stilskrivning och grammatik, omfattande iz stilar un* 

der v. t. 

Latin: ötmingar i muntlig översättning till latin, 15 t. under h. t. och 15 t. nnder 

V. t. 

QEORQ F. U SARAUW, 

Fil. Lic., Intendent vid Göteborgs Kusei arkeologiska avdelning. 

Nordisk och jämförande fornkunskap: Prqpedeutisk kurs lo timmar under 

mars och april jämte exkursioner till fornminnen i Göteborgstrakten. 
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CARL KOCH, 
Dr. phil. e. o. lårarc t tyska. 

Muntlig översättning till tyska: Gustaf af Geijerstams Lyckliga män&iskor, z 

t. i veckan. Under b.t. ba genomgåtts s. 5—39. under v.L till den 23 mars 

8. 40—63. 

Tyska talövningar: Pastkowskis Lesebuck, z 1.1 veckan. Under b t. ba genom- 

gåtts s. 176—1S5, under v.t. till des 26 mars a. 186—206. 

QEORQE ERNEST FUHRKEN, 
M. A.» Ph. Dr.» e. o. larare i engelska. 

Engelska språket: Muntlig översättning till engelska, i t. i veckan under hela 

läsåret; Skfiftlig Översättning till engelska, i t. i veckan under hela läsåret; 

hdsning ock förklaring av engelska texter, 2 t. i veckan under hela läsåret. 

Engelsk lidetafur: Engelsk lyrik frän Sidney till Shelley, off. förel. i L i vec¬ 

kan under okt. o. nov. 

Engelska realia: Engelska institutioner i äldre oek nyare tid, off. förel. be¬ 

lysta av skioptikonbHder, t t. i vedcan under febr. o. mars. 

IRMA RÖDJER, 
Profcsseur diplömée» e.o. lärare i franska. 

Tolkning av franska texter: Le verre d'eau av Scribe, Britannicus av 

Racine, VieQles maisons» vieua papters av G. Lenotre jämte valda anekdoter 

Inledande anmärkningar om dessa texter och deras författare. Konversations- 

och lasovningar 3 t. i veckan b. t. och v. t. 

Har dessutom i förening med prof. V*ising rättat skriftliga översättningar 

till franska i t. i veckan under h.t. och v.t. ^ 

ADOLF STENDER.PETERSEN, 

Caod. phil.^ e.o. lärare i ryska. 

Ry^ka språkH: Propodeutisk kurs, 4 t. i veckan under h-t. och 3 t. i veckan 

under v.t. Därvid har genomgåtts L* v. MamiU. Russisches Elementarbuch 

XXXV—XLVir och O. Pirss, Malenkij Russkij, I (s. 1—5), XI (s. 142—155), 

II (s. ij—23) och X (s, 47—55). översättning från ryska, talövningar, gram¬ 

matik (under h.t. huvudsakligen aspekt läran, under v.t ordbild ning siar an) i 

anslutning till R. Ekblom, Kysk grammatik. Dessutom systematiska skrift¬ 

liga översättningar fråu svenska till ryska. 

Ry^k litteratur: i t. i veckan under v.t. Genomgång av N. GogeJs Revisor. 

102 akt. 

1 förra årsberättelsen, s. jor. 7 nedifr. står: »under h.t. och v.t.»; läs: »un¬ 

der v.t.» 
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26 OTTO SYLWAN 

Nedanstående skrifter och uppsatser hava sedan förra årsredo- 

görelsens utgivande blivit av högskolans lärare publicerade eller 

äro under trj’ckning: 

Helge Almquisi: 

RéfofmaHonstiden och slortnaktsiidens förra skede. [H. 5—8.] Lund i^iS. 

(Svenska folkets historia. H. 24—27.) 

Biografi av prinsessan Anna i Svenskt biografiskt lexikon (bd 2, s 22^ 

27), 

Artiklar och recensioner i Göteborgs Dagblad. 

Nat. Beckman: 

Språkets liv. En inledning till språkets studium. Sthm 1918. 199 

Grunddragen av den svenska versläran. Till universitelsstudiernas tjänst- 

3 uppl. Sthm 1918. 179 5. 

Lärarnas rättsliga ställning. (En granskning av Sakkunniges /örslag^^ 

i: Pedagogisk tidskrift. Arg. 54 (2928). S. 249—268. 

Modersmålet och studentexasnen. Xågra önskemdl av en ganmal moders- 

mälslårare. i: Verdandi. Arg. 36 (1928). S. 230—163. 

Svensk språklåra för folkskolan. 3 nppl. Sthm 1919. 

Hjälpreda vid uppsatsskrivning. 4 uppl. Sthm 2918. 68 s. 

Dansk-norsh-svensk ordbok. 3 uppl. Sthm. 2919. (7}» 262 s. 

Tvä finländska gårdsrditsredaktioner. Med anledning av Abo Akademis 

öppnande utgivna. Gbg 1929. 47 s. i:' Gbg:s Högsk:s Arsskr. Bd 25 

(2919)- 

i^dgra ortnamn i Laske härad, i: Namn och bygd. Arg. 7 (29x9). S 

27—35 

.Artikeln Algotssönema med några dithörandc samt Anund Jakob och 

Astrid i Svenskt biografiskt lexikon (bd t s. 386—392 och 395—396; bd z. 

s. 74—76 och under tryckning). 

Artiklar i skolfrågor och populärvetenskapliga amncc i Göteborgs Dag* 

blad, Göteborgs Morgonpost och Svenska Dagbladet. 

Gunnar IJillcr: 

Xäcra anmärkningar otn bruket av tel. i: Moderna språk. Arg i: 

(191S). S. 167—272. 

G usla f Ccdcrschiöld: 
Trän notariebvrdet. i: Under Lundagårds kronor. Lund 191S. S 

33—53- 
Skrift svenska och talstcnska. Lund 2019. 80 s. 

Den nva bihclsrenskan. it Spr«5k och stil. Arg. 19 {2929'« S. 2—;• 

Artiklar i dagsprc.^csen. 
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Hilding Celander: 

Saga och sanning. Läsning för svenska gossar ock flickor. Utgiven, 

B. X (304 9.)—2 (306 9.)* Sthm 19x8. (Tills. m. Jeaana^Oterdahl.) 

Sverker Ek: 

Vdra första psalmböcker, i: Samlaren. Arg. 39 (1918). S. i—24. 

Pär Lagerkvist. En svensk expressionistisk diktare, i: Litteraturen. 

Arg. I (1918—1919). S. 355—363- 

Svenska romaner och noveller, s—j. 2: Ord och bild. Arg. 28 (1919). 

S. 123—126, 2x6—224, 271—280. 

Gunnar Castréns Creutx-monografi. i: Finsk tidskrift. T. 85. Häl¬ 

singfors 19x8. S. 168—174. 

Ffödings Balen, i:* Festskrift tillegnad Werner Soderhjelm, Hfors & 

Sthm 19x9. S. 86—119. 

Artiklarna Angereä-Stranäberg, H. K. E. och Anrep, C. A. i Svenskt 

biografiskt lexikon (bd i s. 787—790; bd 2 s. 59). 

Recensioner i Litteraturen, Göteborgs Handels* och Sjöfartstidning 

samt Xy tid. 

G. E. Fuhrkcn: 

Engelska fcriesiilar. D. 3. Sthm 1919. (Tills m- E. Rpdhc.) 

Uppsatser i Moderna språk och Modern Laoguago Teachiiig. 

översättningar i floderna språk. 

Sven Helander: 

Lvxkonsumlionen under kriget, i: Ekonomisk tidskrift. Arg. 20 (19x8). 

S. 3<^7—322. 
Den svenska bankkoncentrationen. Sdgra anmärkningar. Ib. Arg. 21 

(1919). S. 64—82. 

Svar [lill prof. Cas.scl]. Ib. S. 107—109. 

Den fria konkurrensens utsikter efter kriget, i: Svensk Export. Sthm 

1918. S. 277—279! 

Världens guldförråd före och efter kriget. Ib. 1919. S. 83—85. 

Ett större antal artiklar och recensioner i Göteborgs Aftonblad, Göte* 

borgs Dagblad, Göteborgs Handels* och Sjöfartstidning. Svenska Dagbla¬ 

det. 

Bengt Hesselman: 

Then Swånska -4rens, H. 6. [Inledning, förord, bilagor.] Sthm 19x9. 

18, CLXXI s., bilagor. (S. III—XXV förf. av M. Lamm.) 

Södermanlands folhmål. i: Sörmland sboken. Sthm 1918. S. 77—85. 

Diminxitiver i svenskan, i: Språk och stil. Arg. 19 (19x9). S. iiq. 

Redigerat Sprdk oeh stil, tidskrift för nysvensk språkforskning. (Tills, 

ra. R. G;son Berg och O. östergren. 
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Malte Jacobsson: 
Anmåfknin^af tiU de sakkmnniges wUéimnde rofmnde de sokmndt ffo- 

fessuten i filosofi ock pedagogik vid Gdteboegs Högskola. Trytki som manu¬ 

skript. Gbg 1918. 45 8. 

Recensioner av filosofisk och pedagogisk litteratur i Biblioteksbladet. 

L. A. Jdgerskiöld: 
Nordens fäglar. Andra upplagan aa L. A. Jdgerskidii och Gnsiaf KoU- 

ho f med bilder av ( lof Gylling. H. 38—42. 8tkm 1918—1919. 

{Minnestal över Vilhelm Lilljeborg.] i: Minnestal hUlna i Göteborgs 

K. Vetenskaps- och Vitterhetssamhälle i dess högtidsdagar 1909—1918 av 

Otto Kordenskjöld. Gbg 1918. (GVVS handl. 4 följden. 20:1. S. x6—18.) 

Finland ock Sverige, i: I>et nya Sverige. Arg. 12 (1918). 6.401—406. 

Ormömen {Circaetus gallicus) fålld i Sverige, i:. Svenska jågarförbun- 

dets tidskrift. Arg. 57 (19x9). S. l—4, i tavla. (Omtryckt i: Prän skog 

och sjö. 1919). 

Om förändringar i Sveriges fdgelvdrU under de senaste 75 éren. i: Sveri¬ 

ges natur. Arg. 10 (19x9). S. 47—73. 

J. A. Palmén in tnemoriam. i: Finsk tidskrift. T. 86. Hälsingfors 

19x9. s. 348—349- 

Berättelse rörande Göteborgs Musei Zoologiska Avdel ing för år X91S. i' 

Göteborgs Museum. Arstryck X919. S. 33—49. 

Berättelse rörande Göteborgs Musei Botaniska Avdelning för ar z^iS. Ib. 

S. 90. 

Utgivit och redigerat: Gunnar Jägerskiöld. Upps. 19x9. (2], 70 s.. i 

porträtt. 

Artiklar och recensionet i tidningar och tidskrifter. 

Ture Kalén: 
Quaestiones grammaticae graeeae. (Grad.-avh.) Gbg 1918. 108 s. i: 

Gbgs Högskis ärsskr. Bd 24 (1918) 

Bernhard Karlgren: 

Ordet och pennan i Mittens rike. Sthm 1918. 196 s. 

Kristendomens tidigare öden i Kina ^ en gammal diskussions fråga: i: 

Svensk Hximanist. Tidskr. Arg. 2 (1918). Sp. 257—263. 

Études sur la Pkonologie Chinoise pp. 469—700, i: Archives d^Etudes 

Orientales publiées par J. A. Lundell^ Sthm 1919. 

En kinesisk »Noidisk Familjeboks. i: Ord och BUd. (Under tryckning ) 

Artiklar i dagspressen. 

Otto Lagercrantz: 

Zu den grieckiseken Ausrufesälten. i: Branos. Vol. 18 (1918]. 88 s. 

(Under tryckning.) 
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P. Leander: 
Hiiiofisckt kfbfdisch^n Spfoche des Alten Testamentes. Bd 

I. Einleitung^ Sekfitilehre. Laut- und Fofmeniekr?. Mit einem Beitrag 

{§§6—9) von Paut Kahls. Lief- 2. Halle a. S. 1919- S. I—IV. 273—512. 

(Tilb. m. Hans Bauer.) 

Artiklar och recensioner t Göteborgs Aftonblad. 

Hjalmar Lindroth: 
Svensk sprdk/orskning ock svensk sprdkvdrd. i: Det nya Svertgc. Arg. 

12 (1018)- S. 453—467- 
Ortnamnsforskningen som fosteftändsk vetenskap. Ib. S. 487—502. 

Aro Scadinavta och Skäne samma ord? EU sv», i: Arkiv för nordisk 

filologi. Bd 35 (1918). S. 29—47. 

Isdgra RökstenspfokUm- Med aeeUdning av Lektor Brates senaste behand¬ 

ling av inskft/len. i: Svensk humanist, ticlskr. Arg. 2 (1918). Sp. 209— 

219. 

hamnet Alf sborg. i: Göteboags Dagblad 4 jan. 1919. 

Djävulen i svenska sprdket. i: Ord och bUd. Arg. 28 (1919). S. 207— 

215. 

Bohusläns folkspråk, i: Sverige, geografbk, topc^afbk, statistisk be* 

skrivning. Bd 3. Sthm I919. S. 734—738. 

Redigerat artiklarna dit —dittills, dityramb —dilät, dividend — dividera, 

divis ~djung, djup —djupiadigket i Svenska akademiens ordbok, h. 56 

Artiklar och recenaioner i Göteborgs Dagblad. 

Vilh. Lundström: 
Redigefat Eranos, acta pkitologica Suecana, Svensk kumanistisk tid- 

skrift och Årsbok igz8 utgiven av Riksföreningen for svenskhetens beva¬ 

rande i utlandet. 

Ett större antal tidningsuppsatser och recensioner. 

% 

Sven Lönborg: 

Den nya skolorganisationen ock retigionsunäennsningen. Föredrag i Barn¬ 

skolans fördidraförening den 5 maj 79/9. i: Göteborgs Högre SamskoU 

1918—19x9. S. 5—20. 

Smärre artiklar i tidningar och tidskrifter. 

0. Nordenskjöld: 
Les ckules de Trollhättan. Leur développement et leur kistoire économique. 

[Rec. av] TroUkättan. Dess kanal^ ock kraftverk, i; Annales de Géogra* 

phie. T. 27 (1918). S. 227—230. 

Bidrag till glacidremas systematik, i: Geol. fören. i Stha förhandL 

Bd 40. Stha. 19x8. S. 547—561. 

Artiklar och recooaiooer t Nofdiah familjebok, Pehermannb Mftteilungen. 

Göteborgs Handeln ock SföttfMidBiag oek GöM>orgs Dagblad. 
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Utgivit (tills. m. Hans Pettersson) Skandinaviska geofystkermoki i 

GoUborg dm 2S—31 augusti 1928. Får handlingar. Gbg. 1919. 3UX. 

80 s. 

Redigerat ny npplaga av Rotk's Geografisk atlas for allmänna lårovtfktn. 

Redigerat Wissenschaftliche Ergebnisse der schwedischen Suäpolattxptdi- 

tion 1902—03 (fortsättning). 

Hans Pettersson: 
Synopiic sttådy of hydrographicai pkenomena i: Monthly Weither 

Review. Washington 1919. S. 100—105. 

Vertikala r relser i havet vid Bohusläns kust. i: Förhandi. vid skand 

geofysik ennötet Gbg 19x9. S. 43—46. 

Synoptiska hydrografiska undersökningar genom skandinaviskt sanuirbeU, 

Ib. S. 76—77. 

Congress of Scandinavian geopkysicisis in Cotkenburg August sSth— 

31st» 1918. i: Symcns^s Meteorologtcal Magazine. Vol. 53 (1918}. S. 

132—134. 

Utgivit (tills. m. O. Nordenskjöld) Skandinaviska geofysikermötet i 

Göteborg den 28—31 augusti 19x8• Förhandlingar. Gbg. 1919. XIX. 

80 s. 

Emil Rodhe: 
Tyska hemsiilar^ Med glosor och hänvisningar till grammatiken, j. Sthm 

1918. 26 B. (Tills. m. E. A. Meyer.) ^ 

Nyckel till tyska Hemstilar. 3. Sthm 1918. 48 s. (Tills m. E. A. Meyer) 

Engelska feriestilar. D. 2. Sthm 19x9. (Tills. m. G. E. Fuhrken.) 

Smärre tidningsartiklar och recensioner. 

Axel L. Romdahl: 
Ernst Fischer. Västergötlands romanska stenkonsi. . . Gbg. 19x8. Rec. 

i Svensk humanist, tidskr. Arg. 2 (1918). Sp. X44—148. 

England eller Tyskland. Sx*ar till d:r Ernst Fischer. Ib. S p. 290—291. 

Svenska handteekningar i Göteborgs Museum. Utgivna. Sthm 1918. 

Ur Pubens verkstad. 1: Ord och bild. Arg. 28 (19x9). S. 177—185. 

Berättelse för dr 29x8 rörande Göteborgs Musei Konstavdelning, i: Gö¬ 

teborgs Museum. Arstryck 1919. S. 61—69. 

Werner Lundqvists konstsamling % Göteborgs Museum. Katalog öx^er för¬ 

värven lill och med den 31 mars 19x9. Ib. S. 93—1x9. 

Konsthistoria i skildringar och Översikter. Sthm 19x9. 262 s. 

Sergels konstnärslynne. i: Kunst og Kultur. (Under tryckning.) 

Ernst Josephson i Gvteborgs Museum. Ib. (Under tryckning.) 

Uppsatser och recensioner i tidningar och tidskrifter. 

Digitized by 
Original from 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 



31 ARSREDOGÖRELSE 

Georg F. L. Sarauw: 
Beråttelse rörande Göteborgs Musei Arkeologiska avdelning för dr j^j8 

i: Gdteborgs Museum. Arstryck 19x9. S. 77—87. 
Redigerat Göteborgs ock Bohusläns fornminnesförenings tidskrift 2917 

(Gbg 1918) och däri skrivit årsberättelse för 19x7. 

Gustaf F. Steffen: 
Världsåldrarna. Samhällets och kulturens allmänna utveckling. D. 

Historiens grundproblem. Urtidens världsåldrar. Sthm 1918. XV. 30O s. 

K. F. Sundén: 
Moritz Heyne. Beowulf. . . ij. u. 12. Aufl. bearbeitet von Lewin L. 

Sckucking. . . Paderborn 2928. Rec. i Sveask humanist, tidskr. Arg. 3 
(1919). Sp. 16. 

Redigerat Svensk sprdklära för folkskolan av D. A. 5un^/ii. 35 uppl. 

Sthm 1918. 
Redigerat Svensk sprdklära i sammandrag för allmänna läroverken av 

D. A. Sundén. 24 uppl. Sthm 19x9. 
Redigerat Xy svensk rättskrivningsldra av D. A. Sund/n, *14 uppl. 

Sthm X919. 

Otto Syl n-a n: 
Inbjudning till dhörande av de offentliga föreläsningar, med vilka inneha¬ 

varen av Ix^Qf Waerns professur professorn i svenska språket Xatanael Beck^ 

man och professorn i östasiatisk språkvetenskap och kultur Bernhard Karl^ 

gren komma att tillträda sina ämbeten, samt till filosofie doktors-promction 

vid Göteborgs Högskola. Av Rektor ock Promotor. Gbg 1918. XI, 26 
s. Bifogad skrift: jfr nedan under Wadsteio. 

Keligerat Svenska litteraturens historia av F. Book. G* CastréD, R. Stef* 
fen. O. Sylwan Sthm 1917 ff. ocb däri författat: Sjuttonhundratalet (bd i, 
s. 329—524 samt Liberalismens tidsålder (bd 2, s. 337—523). 

Orvar Odd ock Lund. i: Uoder Lundagärds kronor. Lund 1918. S. 
9(>^I04. 

Oscar Patrick Sturzen-Becher. Hans levnad och författarskap. Sthxn 1919. 
250 s. (Pop. vet. förel. v. GH. N. F. 16.) 

Tegnérs Fritjofs saga. Xågra anmärkningar, i: Edda. Bd 10. Kristia* 
nia 1919. S. 209—223. 

Metriska spörsmål, i: Sprak och stil. Arg. 19 (19x9). S. 38—72. 
En artikel av L. J. Hierta. i: Festskrift tillägnad Werner Soderhjelm. 

Hfors & Sthm 1919. S. 290—306. 
Recensioner och mindre uppsatser i Nordisk tidskrift. Språk och stil 

samt Göteborgs Handels* ocb Sjöfartstidning. 
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Elis Wadstein: 
Namnet Danmark. [/]—2. Gbg 1918—19. 45 s. i: Gbgs' Högsk;s 

årsskr. Bd 24 (1918)—25 (19x9). ([i]=s. r—26 ingår i ovanstående 

inbjudningsskrift.) 

Södermanlands folkmdl. i: Nordisk familjebok. Bd 28. Sp. 172—i;^. 

VagkensöH vid Stockholm, i: Namn och bygd. Arg. 7 (1919). S. 21 — 

24. 

Johan Vising: 
Le Char d'Orgueil, par Nicolas Bozon. i: Gbgs Högskrs årsskr. (Under 

tryckning.) 

.\rtiklar i Göteborgs Dagblad. 

Bland av högskolans lärare under det gångna läsåret företagna 
resor och erhållna förtroendeuppdrag eller utmärkelser må nämnas 
följande: 

Helge A Imquis t: Invaldes i dec. i K. Vetenskaps** och VitterbetssamMIlet 

i Göteborg. 

Valdes i mars tiU stadsfuUmäktig 1 Göteborg. 

Har erhållit österrikiska Röda Korsets hederstecken med krigsdekora* 

tion och Preussiska Röda Korsmedaljen. 

N al. Beckman: Har pi uppdrag av filosofiska fakultetens i Uppsala huma' 

nistiska sektion avgivit sakkunnigutlåtande rörande ifrågasatt besättande 

av professuren i nordiska språk i Uppsala genom kallelse. 

Har företagit smärre resor för studier av dialekter och fasta forolämnin^ar. 

Hilding C e l an d s r: Företog med anslag ur Heymanska fonden en resa 

till Danmark för studium av danska språket juni—juli 19x8. 

Sverker Ek: Vistades för studier i vishaodskrifter och äldre vhtryck vid 

Kungl. Biblioteket under slutet av maj och hela juni 1918. 

Vistades med anslag ur Heymaaska fonden för motsvarande studier 

vid K. Biblioteket i Köpenhamn jan. 1919. 

C. E. F u k r k e n: Anordnade under juli och augusti en sommarkurs i engel* 

ska språket i Saskjöbtng, Danmark, vilken bevistades av omkr. 190 delta* 

gare från Sverige, Norge och Danmark. (En utförligare redogörelse åter¬ 

finnes t Modern Language Teaching, vol. XV, no. *r.) 

P. 0- Grdnslrom: Av filosofiska fakulteten vid Lunds universitet (och kan- 

lersämbetet) förordnad att examinera i ämnet statistik (ett par fall under 

1918). 

Jurrman i tr\*ckfrihetsmål inför Göteborgs rådhusrätt den 2t nov. 191$. 

förordnad av rätten. 
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Sven Helander: At Kuogl. GenefAlposUtytelaen tillkallad för kouferens 

angående införande av post check vaaen i Sverige. 

H e n g ( Hesselman: Företog med understöd av Undersökningen av Upp* 

lands folkmål under fyra veckor i jnli och ang. en resa i mellersta Rosla* 

gen för dialekt undersökningar. 

Blev efter förutgingen kallelse utnämnd till professor i nordiska språk 

vid Uppsala universitet den 19 jun! 1919. 

Malte Jacobsson: Valdes i mars till stadsfullmäktig i Göteborg. 

L. A. Jdgerskiåtä: Vistades vid K.V. A:a toologiaka havstation Kiistine- 

berg vid GuUmarafjordes för vetenakapliga arbeten och zoologiska insam* 

lingar juni—sept. 

Besökte för museistadier i dec. Hälsiogfors under en resa, företagen som 

representant för ’Finlands vänner* vid avtäckningen i Tammerfors av min¬ 

nesstenen över de därstädes stupade svenskarna. 

Utnämndes den 6 juni zgiS till riddare av Nordstjameorden. 

Utnämndes den 16 aug. tUl riddare av Finska frihetskorsets 3:dje klass. 

Kallades den 12 maj tiU hedersledamot av Stockholms nation i Uppsala. 

Utsedd Qv K. Vetenskaps- och Vitterhetssamhället i Göteborg att intill 

utgången av år 1922 vara ledamot av Styrelsen för Göteborgs Botaniska 

trädgård. 

O f! 0 Lagercrantz: Utnämndes den 4 april till professor i grekiska språket 

och litteraturen vid Uppsala universitet. 

P. L e a n d e t: Vistades för bibisot ekstu dier i Berlin juni—aug. 

Evald L id é n: Ordförande i K. Vetenskaps- och Vitterhetssamhället i Göte¬ 

borg jan. 1918—jan. 1919. 

Representerade K. Vetenskaps- och Vitterhetssamhället vid Lunds 

universitets 2jo-årsjubilcum i sept. 2918. 

Blev i mars kallad till medlem av Videnskabs- Selskabet i Kristiania. 

Av Kungl. L är o ver ksö ver styrelsen förordnad att i egenskap av dess om¬ 

bud övervaka och leda deu muntliga avgångsexamen vid Högre lärarinne¬ 

seminariet vid Kjell bergska flickskolan i Göteborg juni 1919. 

il j a l %yx a f Lindroth: Företog ined anslag ur Heymanska fonden en resa 

tiU Oland för dialektuppteckningar 17 mars—2 april. 

Hön på anmodan av Landsmålsföreningen för Blekinge och Kalmar läu 

i maj vid Lunds universitet en kortare instruktionskurs i dialektuppteck- 

niiig. 

V i l h. L xt n d s t r ö xn: Företog i jnli cn studieresa till Greifs^vald, Berlin, Leip¬ 

zig och Stuttgart. 

Har såsom sekreterare i Riksföreningen för svenskhetens bevarande i 

utlandet gjort flera kortare resor till Finland, Danmark och Norge. 

O. Sordenshjöld: Företog sommaren 1918 för geologiska och geografiska 

studier eu resa i Lapplands östra skogsområdeu. 
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Deltog i det skandinaTiska geofysikermötet i Göteborg 28—31 aug. ocb 

utsågs till mötets Tice ordförande för Sverige. 

Förordnades den 17 jan. av Kungl. Maj:t att såsom knrator vara ledamot 

i Styrelsen för Kungl. och Hvitfeldtska stipendieinrättningen. 

Företog i jan. 1919 delvis för studieändamål en resa till Köpenhamn. 

Utsågs den 25 nov. av högskolans styrelse att intill utgången av år ig22 

vara ledamot av Styrelsen för Göteborgs Botaniska trädgård. 

Utsågs den 17 maj av högskolans styrelse att intill utgången av år 1923 

vara ledamot av Styrelsen för Brostromska donationen; valdes till St)Tel* 

iens V. ordförande i juni 1919. 

Utsågs 2 juni till ledamot av Styrelsen för S^.'erige-Amerika stiftelsen. 

Hans Pettersson: Fungerade såsom generalsekreterare vid Skandinavi¬ 

ska geofysikermötet i Göteborg 28—31 augusti samt dessförinnan såsom 

organisationskommitténs sekreterare. 

Valdes av Skandinaviska Geofysikermötet till representant för Sverige t 

den av detsamma utsedda kommittén för upprättande av en s3*noptisk hyd¬ 

rografisk undersökning vid de tre nordiska ländernas kuster. 

Utsågs den 7 dec. 1918 till sekreterare hos sakkunnige för upprättande 

av förslag till meteorologisk anstalt i Göteborg. 

Upprätthöll maj—sep t. ocb dec. 1918 samt jan. 1919 befattningen såsom 

förste assistent vid Svenska Hydrografisk-Biologiska Kommissionen. 

E fn i l Ro d h e: Erhöll av Kungl. Överstyrelsen för rikets allmäuna läroverk 

uppdraget att under juli 1918 vara ledare för den tyska feriekurs, som i 

Djursholm anordnats för lärare och lärarinnor vid statens Idroverk- 

Utnämndes under hösten 19x8 till riddare av hederslegionen. 

Axel L. R 0 md a hl: Höll den 28 maj 1919 pä anmodan av bestyvelsen för 

kultunnässan i Skara föredrag om svensk konst från t88o* och 1890-talen. 

Deltog i Skandinavisk Museumsforbunds arbetsutskotts möte i Kristiania 

1919 och höll därvid ett föreJrag. 

Har företagit resor till Kristiania (2 ggr) och Köpenhamn (2 ggr)i och för 

konststudier och uppdrag. 

Har tjänstgjort som. Riksantikvariens ombud vid kyrkorestaureringar i 

Göteborg ocb omgivande landskap. 

0 e 0 r g F. L. Sarauw: Företog med anslag av Göteborgs Museum och 

beredningen för Göteborgs stads minnesutstäUnmg arkeologiska utgTilv- 

ningar vid Grimeton. Aseby« Skändla, Runsås och Maa. 

Vistades under en del av september i Stockholm för studier t Statens 

historiska Museum och antikvarisk'topografiska arkivet. 

Gustaf F. S t e-f f e n: Företog med anslag ur högskolans Llnnéfond eo 

studieresa till Stockholm, Berlin. Köln och Köpenhamn 22 maj—7 juli 

Har av Kungl. Maj:t förordnats att åren 1919, 1920. 1921 vara ledamot i 

sektionen för socialstatistik av det Sociala Rådet. 

K» l'\ 5 u n d c «; Företog i juni såsom innehavare av högskolans auskultant- 

stipendium en resa till Köpenhamn för biblioteksstudier. 
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^ 11 o S y l w a n: Har pä uppdrag av St>Telsen fot Stockholms Högskola fun- 

gerat såsom sakkuooig vid tillsättande av professuren i litteraturhistoria 

i Stockh<dm. 

Har erhållit uppdrag av filosofiska fakultetens vid Lunds untrersitet 

humanistiska sektion att fungera såsom sakkunnig vid tillsättande av pro¬ 

fessuren i litteraturhistoria i Lund. 

Företog med anslag av högskolans Linnéfond en resa till Stockholm och 

Uppsala för bibhotekastudier 17 febr.—4 mars. 

Representerade högskolan vid Lunds universitets 250-årsfest t sept. 

E t i s \i' a ä s t e i n: Idkade med understöd av Högskolans Linnéfond studier 

ä K. Biblioteket i Köpenhamn under två veckor i aug. 

Fungerade på uppdrag av Lärarerådet som promotor vid Högskolans 

dok t orsp romo tion den 21 sept. 

V^aldes i dec. till ordförande i K. Vetenskaps- och Vitterhetssamhället i 

Göteborg för år 2919. 

Förordnades i mars 19x9 av Kungl. Maj:t att i egenskap av censor del¬ 

taga t övervakandet av studentexamina under år 2919. 

Representerade K.Vetenskaps- och Vitterhetssamhället vid professor Xils 

Litbbergs installation såsom professor i nordisk och jämiörande folklivs- 

forskning vid Nordiska Museet i Stockholm den 7 maj. 

Johan V i sin g: Förordnades i mars 1919 av Kungl. Maj:t att i egenskap 

av censor deltaga i övervakandet av studentexamina under år 1919. 

Utsågs den 29 april av Högskolans Lärareråd att vara Högskolans re¬ 

presentant vid Professor Nils Litbbergs installation såsom professor i nor¬ 

disk och jämförande folklivsforskning vid Nordiska Mnseet i Stockholm 

den 7 maj. 

Till ledamöter av redaktionskommittén för Göteborgs Högsko- 

las Årsskrift liar lärarerådet för 1919 valt professorerna Sylwan 

och Lidén (med professor Nordenskjöld såsom suppleant) samt 

överbibliotekarien Wåhlin och till revisorer av ÅrssJeriftens räken¬ 

skaper för 1918 utsett professorerna Hesselman och Almquist. 

Av denna Årsskrift liar under läsåret utkommit band 24 (1918) 

med följande innehåll. 

1. Quaestiones gramn^aticae graecae. Scr^psit Ture Kalén. 

2. Bidrag till intiiitionsbegreppets historia före Kant. Av 

Bernhard Hegardt. 

3. O. P. Sturzen-Bcckers författarskap. En biblicgrafisk över¬ 

sikt av Otto Sylwan. I. (Inbjudnirgsskiift.) 

4. Namnet Danmark. Av ElisWadsiein. (Inbjudningsskrift.) 

Årsredogörelse 1917—1918. 
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Till ledamöter av redaktionskommittén för Populärt väemkap- 

liga föreläsningar vid Göteborgs Högskola hava utsetts för år 191S 

professorerna Sylwan, Vising och Nordenskjöld samt till revisor 

av samma publikations räkenskaper för år 1918 professor Lager¬ 
crantz. 

Av denna publikation har under läsåret utgivits band XVI nya 

följden, Oscar Patrick Sturzen-Becker, hans levnad och författarskap, 

av Otto Sylwan. 

Institutet för ortnamns- och dialektforskning (såsom institutionens 

titel enligt styrelsebeslut lyder från och med h.t. 1918) har under 

läsåret fått mottaga åtskilliga nya donationer. Göteborgs stads¬ 

fullmäktige ha för bestämt syfte och på vissa villkor beviljat ett 

anslag av eventuellt upp till 7.000 kr. Genom Landshövding von 

Sydow har av givare som önskar vara okänd, överlämnats en do¬ 

nation på 25.000 kr. Styrelsen för Göteborgs Sjöfartsmuseuiii 

har till fisketerminologiens upptecknii^ ansl^it 2.000 kr. Dess¬ 

utom ha en anonym gnrare skänkt i.ooo kr., Brukspatron M. W. 

Rhedin 500 kr., Direktör I. Lignell 500 kr. och Herr Bernhard 

Lindelöf 250 kr. 

Institutets styrelse och arbetsutskott ha haft samma ledamöter 

som under föregående läsår. Utskottet har haft sex sammantrå- 

den. Docent Lindroth har under h.t. hållit seminarieövningar 

över Bohuslänska ortnamn samt vid v. t:s slut givit en instruk¬ 

tionskurs för dialekt- och ortnamnsupptecknare omfattande 

timmar och med 10 fasta deltagare. 

Såsom assistent vid arkivet har tjänstgjort Fil. Mag. Rudolf 

Lundin. Institutet har med Förlagsaktiebolaget Västra Sverige 

uppgjort kontrakt om en skriftserie, och såsom dennas första num¬ 

mer har utsänts Bohusläns härads-och sockennamn 2CV Hj. Lindrotli- 

För arbetet under läsåret intill i mars redogöres i den till lärare- 

rådet inlämnade, av revisionsberättelse åtföljda årsredogörelseii 

Filologiska samfundet har under läsåret hållit 6 sammanträden. 

vaiAud förekommit följande föredr^: 

Docent von Sydow, Lund: Sagan om Sigurd Fafuesbane. 

Professor Olsen, Kfistiania: Kn nyfunnen urnordisk inskrift 

(ICggumsteneii). 
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Professor Wadstein: Nordiska folknamn hos Ptoleniaios. 

Docent Ek: Julvisor och maj visor. 

Professor Karlgren: En kinesisk encyklopedi. 

Professor Beckman: Om Sievers’ nyaste metriska arbete. 

Professor Hessclman: Halländska ord i Argus. 

Eektor Wigforss: Anmärkningar om ortnamnen jiå -stad. 

Professor Sylwan: Stigande och fallande r>’tm. 

Professor Liden: Ett grekiskt folknamn. 

Stud. Ivar Lindquist: Runinskriften på en spännbuckla från 

Gotland i Göteborgs museum. 

Historiska föreningen har under läsåret haft 5 sammanträden, 

varvid följande föredrag hållits: 

Prof. Beckman: Nagra bidrag till historisk kritik inom Islands 

sagolitteratur. 

T)oc. Lindroth: Ortnamnsforskning och historieforskning. 

Fil. stud. E. Ljungner: Tyska rikets grundläggning i tysk hi¬ 

storieskrivning. 

Fil. lic. E. Åkesson: Reformationens historiska ställning. En 

inblick i den aktuella diskussionen. 

Fil. mag. N. Forssell: Författuingshistoriska problem i sam¬ 

band med 1772 års regeringsform. 

Geografiska föreningen har under läsåret haft 8 sammanträden 

vid vilka föredrag hållits av Professorerna Gunnar Andersson, Ein. 

Lönnberg och Helge Nclson, Forskningsresanden Kntid Rasmussen, 

Dr G. Bolinder, Doc. Sixten Bock, Mag. Kaj Birket-Smith och Kand. 

Sten Bergman. 

Föreningen för litteratur- och konsthistoria, Artes Liberales, har 

under läsåret haft sex sammanträden, varvid föredrag hållits av: 

Docent Ek: Våra äldsta psalmböcker. 

Docent Romdahl: Plastiskt och måleriskt hos Rubens. 

Bibliotekarie 1’. Johansson: Iveoi>olds Predikaren. 

Fil. mag. iV. Molin: Kipling och hans efterföljare. 

Fil. mag. E. Lindström: Nagra sentimentala romaner fran 

1800-talets början. 
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Fil. dr E. Fischer: Några meddelanden om en teckning av 

Göteborgsguldsmeden Albrecht Weddinghusen. 

Docent Ek: Frödings Balen. 

Docent A. Nilsson: Några satirer av Gyllenborg. 

Psykologisk-filosofiska föreningen har under läsåret haft sex sam¬ 

manträden, varvid följande föredr^ hållits: 

Doktor E. af Geijerstam: Zuricherskolans psykoanalys. 

Fil. lic. E. Åkesson: Personlighetsbegreppets etiska innebörd. 

Fil. dr A. Lagerwall: »Världens återuppbyggande* (referat). 

Rektor O. Cronholm: »Om psykiska egenskapers ärftlighet* 

(referat). 

Kyrkoherde A. Holm: »Upplevelse och tolknir^* (referat). 

Sem.-föreståndarinnan Anna Borgström: Om natur och onatur 

i undervisning. 

Nationalekonomiska föreningen vid Göteborgs högskola stifta¬ 

des den 7 nov. 1918 med uppgift att bland bilskolans studenter 

genom föredrag och diskussioner verka för vetenskapligt tanke¬ 

utbyte i nationalekonomiska och därmed sammanhängande frå¬ 

gor. 

Föreningen har under läsåret sammanträtt 6 gånger, vai^nd 

följande frågor diskuterats: 

Protektionism eller frihandel efter kriget. Inledare: Fil. kand. 

Valdemar Haneson. 

Glidande eller fast löneskala. Inledare: Fil. kand. Erik Ti- 

melin. 

Olika teorier ora värde och pris. Inledare Fil. kand. Orvar Jo- 

sephsson. 

Jordvärdestegringen. Inledare: Notarie Erik Sandblad. 

Statsdrift kontra privatdrift. Inledare: Fil. stud. Edward 

Rapp. 

8-timmarsdagen. Inledare Jur. kand. Bengtsson. 

Dessutom anordnade föreningen den 12 febr. å högskolan en of¬ 

fentlig diskussion öv'er ämnet: »Bankkoncentrationens verknin¬ 

gar» med fil. kand. Orvar Josephsson som inledare. På inbjudan 

af föreningen höll professor Sven Brisman den 4 april å högskolans 

aula ett offentligt föredrag över »det sociala välståndsprobleinct». 
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Antalet studeratide var under h.t. 244, tXiider v.t. 240. Av dessa 

äro 192 namn gemensamma för båda terminernas kataloger. De 

kvnnnliga studerandes antal har varit 37 under h.t. 33 under v.t. 

Under h.t. inskrevos 58 nya studerande, under v.t. 10. 

Enligt uppgift till vårterminens katalog hava de studerande 

berett sig i)a följande examina: 

Filosofie licentiatexamen . 33 

ft kandidatexamen . <>7 

Efterprövning . 8 

Filosofisk ämbetsexameo . 49 

Teologisk filosofisk examen . iO 

33 studerande hava icke uppgivit sig avse någon särskild exa¬ 

men. 

Av de studerande, som bereda sig till filosofie licentiatexamen 

hava 15 avlagt fil. kandidatexamen, 5 fil. ämbetsexamen, 13 bägge 

dessa examitia. 

Auskultanterna (Ordningsst. §14) hav'a under h.t. varit 24. un¬ 

der v.t. 5. 

Såsom åhörare av de offentliga föreläsnii^arna (Ordningsst. §12) ^ 

hava antecknat sig (utan frånräkning av namn, som förekomma 

antecknade för flera serier) under h.t. till 3 serier 606 personer, 

under v.t. till 4 serier 756 |)ersoner. 

Följande exanhna hava under läsåret avlagts vid högskolan: 

Den 14 sept. 191S: 

Fil. kand. Carl Arnold Bratt, 

» » Erik Olsson. 

» » Karl Elof Åkesson, 

» ‘> Ragni Xilsson-Stig, 

» » .-l;i«a Sundblad, 

Fil. stud. Johanna Aurora Charlotta Eggertz, 

•) •> Nils Johan Herman Lindberg, 

» » Pontus Hippolytus Räf, 

» 0 Sven Oskar Josua Andersson, 

i> » Karl Magnus Svensson Magner, 

fil. lic.-ex. 

fil. ämb.-ex. 

fil. kand.-ex. 

teol.-fil. ex. 
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Fil. lic. Karl Kloo, efterpr. för fil. kand.-ex. 

» kand. o. mag. Harcdd Valdemar Sterning, efterpr. för fil. 

ämb.-ex. 

» » » * Knut Adolf Reinhold Wichman, efterpr. för 

fil. ämb.-ex. 

» it Gustav Vilhelm Leonard Sandström, efterpr. för fil. 

kand.-ex. 

Den 2 nov'. 1918: 

Fil. stud. Alfhild Ingegerd Johansson, fil. ämb.-ex. 

» » ^^illiam Teodor Truvé, fil. kand.-ex. 

Den 30 nov. 1918: 

Fil. kand. Gustaf Vilhelm Bolinder, fil. lic.-ex. 

Den 14 dec. 1918: 

Teol. och fil. kand. Olof Sigfrid Palmgren, 

Fil. mag. Hakon Lauritz Edgar Sjödahl, 

it kand. Erik Hilding Abrahamson, 

» » Ivar Karl Anders Jörlander, 

i> Stud. Gillis Harry Zéphoris Blidberg, 

•) # Karl Axel Hjorth, 

» ■) Nils Strömberg, 
.> » Thorsten Vilhelm Thorsscll, 

-) .) Per Ivar Sixten Vingner, 

» » Erik Douglas Edenholm, 

» » Hedvig Elisabet Johansson. 

'> » Eric Wilhelm Lesser, 
d lic. Hakon Lauritz Edgar Sjödahl, Qiier\tT. iöT i\\. 

Den 1 febr. 1919: 

l*‘il. stud. Gustaf Agnar Filip Landin, fil. kand.-ex. 

» kand. Erik Johan Wennberg, efterpr. för fil. kand.-ex. 

Dell 15 febr. 1919: 

l'il. kand. Johan Viktor Johansson, fil. lic.-ex. 

I fil. lic.-ex. 

I fil. ämb.-ex. 

, fil. kand.-ex. 

! teol.-fil. ex. 
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Den 5 april 1919: 

I'il. kand. Erik Heb^e Haage, fil. lic.-ex. 

') » Ariur Gunnar Tilandcr, 

'> » William Teodor Truvé, 

-) stud. Elis Konrad Winqnisi, fil. kand.-ex. 

•> » Paul Johannes Lindberg, teol.-fil. ex. 

•> mag. Johan Hugo Ferdinand Andersso7i, efterpr. för fil. 

ämb.-ex. 

* kand. Edmund Julius Werkslröni, efterpr. för fil. kand.-ex. 

Den 31 maj 1919: 

Fil. kand. John Olof Cullberg 

» * o. mag. Einar Teodor Lilie, 

» » Hans Axel Isidor Kristoferson, fil. ämb.-ex. 

Fil. stud. Karl Gunnar Thorsten Friedlandcr 

» • Sven Leonard Fristedt, 

» » Torste^i Leonard Fröberg. 

■) i> Karl Waldemar Hallin. 

» Tore Gustaf Nilsson, 

» Sicn Manne Johannes Ohlander. fil. kand.-ex. 

» Fratik Einar Olsson, 

0 >> Ingrid Laura Hildur Petri, 

■> » Erik Axel Weslling, 

* » Syster Barbro Åkerman, 

.> i> Johan Filip Johansson, teoI.-fil. ex. 

i> Georg John Valdetnar Ericsson, iW. dimh.-cs.. 

» ■» Max Orvar Josephsson, efterpr. för fil. kand.-ex. 

Följande for filosofie doktorsgrad hava under 

läsåret avlagts vid högskolan, nämligen; 

av' licentiaten Ture Bernhard Kale'n. som den 14 september för¬ 

svarade en avhandling med titel: Quaestiones grammaticac grae- 

cae. Såsom o])ponent å lärarerådets vägnar fungerade doc. G. 

Ritdberg, Up]>sala; 

av licentiaten Bernhard Hcgardt. som den 19 september försva¬ 

rade en avhandling med titel: Bidrag till intuiiionshegreppets hi¬ 

storia före Kant. Såsom opponent å lärarerådets vägnar fungerade 

doc. A. Karitz, laind; 

I fil. lic.-ex. 

fil. ämb.-ex. 
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av licentiaten Gustaf Wilhelm Bolinder, som den 12 december 
t 

försvarade en avhandlir^ med titel: Ijca-indianernas kultur. Bi¬ 

drag till kännedomen om en Chihcha-stam. Såsom opponent å lä¬ 

rarerådets vägnar fungerade intendenten frih. E. Nordenskiöld. 

Högskolans stipendier liava av lärarerådet utdelats på följande 

sätt: 

av räntan å David Carnegies stipendiefond kr. 500 till vardera 

av fil. mag. Rudolf Lundin och fil. kand. Ivar Vingner (j)rot. 15 

febr.): 

av James Carnegies stipendiemedel kr. 400 till vardera av fil. 

mag. Adolf von Proschwitz, fil. kandd. Helge Granfelt och John 

Cullberg samt kr. 300 till fil. kand. Herman Lindberg (prot. 12 okt.); 

av räntan å Oscar Ekmans stipendiefond kr. 500 årligen under 

läsåren 1918—1920 till vardera av fil. magg. Albin Warne ochHans 

Kristoferson samt med 500 kr. årligen under 1919 och 1920 till fil. 

kand. Gunnar Tilander (prot. 12 okt., 2 nov., 15 mars); 

av räntan å Gabriel Heymans stipendiefond kr. 400 till vardera 

av fil. lic. Elof Åkesson och fil. kand. Karl Axel Hjorth (prot. 15 

febr., 15 mars); 

av' räntan å Henrik Ahrenbergs resestipendium för vistelse vid 

annat nordiskt universitet eller högskola kr. 1200 till fil. stud. hat 

Lindquist (prot. 5 april). 

Henrik Ahrenbergs premium (för v.t. 1918) för den bästa under 

de två senaste åren vid högskolan ventilerade doktorsavhandlingen 

liar tilldelats doc. Ek (prot. 15 febr.). 

Av räntan å Henrik Ahrenbergs stipendiefond har studentkåren-^ 

direktion under ordförandeskap av inspektor utdelat kr. 200 till 

vardera av fil. mag. Hjalmar Randfelt, fil. kand. William Tmé, 

fil. studd. Ivar Sundbom. Carl Rybäck och (direktio¬ 

nens prot. 5 nov.) samt samma summa till. fil. stud. David Palm 

och Anders Martinsson (direktionens prot. 28 febr.) 

Kungl. och Hvitfeldiska stipendier hava vid vårterminens slnt 

av stipendicinrättningens kuratel på förslag av studentkårens in- 

.si)ektor och dess direktion tilldelats fil. magg. Sven Grauers ocii 

Adolf von Proschwitz, fil. kand. Filip Liljeholm (kr. 475 vardera); 

fil. inagg. Gunnar Bengtsson och Herbert Kalén, fil. kandd. Hdii 

Cnnijelt och Pontus Lyhrc (kr. 325 vardera). 
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Gothildasliftehens slipendium å kr. 350 har den 8 okt. av stif¬ 

telsens direktion tilldelats fil. stud. Daidd Eliasson. 

Göteborgs Stadsbibliotek, för vars verksamhet under år 1918 den 

detaljerade redogörelsen ännu icke utkommit, har under detta år 

fatt sin boksamling ökad med 7237 nummer (mot 6144 1917)- 

Antalet besök utgjorde 21637 21506), antalet utlånade band 

17231 (mot 15156) samt antalet till begagnande å stället framt^na 

band 23862 (mot 21011). 

Bland gåvorna märkes en samling på omkring 1400 nummer, 

huvudsakligen bestående av arbeten i klassisk filologi, vilken bib¬ 

lioteket i överensstämmelse med ett av framlidne jnofessor J. 

Paulson i livstiden gjort förordnande uttagit ur deimes efterläm¬ 

nade boksamling. 

Till e.o. amanuenser har biblioteksstyrelsen under år 1918 för¬ 

ordnat fil. mag. Ruth Holtnén den 4 januari, fil. kand. N. Molin 

den 2 augusti och fil. kand. Anna Röding den 10 oktober. Andre 

bibliotekarien E. Colliander har på begäran erhållit avsked från 

sin befattning den 7 januari 1919, varefter styrelsen den 27 febru¬ 

ari till andre bibliotekarie utnämnt amanuensen fil. lic. V. Johans¬ 

son och samma dag till amanuens e.o. amanuensen fil. kand. o. mag. 

IVcrna Agelin. 

Studentkåren har under det gångna läsåret haft glädjen att 

kunna bringa sina medlemmar betydande hjälp och bistånd under 

de ekonomiskt tryckta tider, varunder arbetet i år bedrivits. De 

anordningar med en kårens egen matservering, som föregående 

läsår vidtagits, visade sig vid höstterminens början omöjliga att 

bibehalla. I likhet med statsuniversitetens studentorganisationer 

beslöt kåren att genom en kommitté igångsätta en insamling av 

medel för att mera verksamt kunna sörja för de av dyrtiden hår¬ 

dast tryckta studenterna. Omedelbart vid starten erhöll kåren av 

högskolans styrelse ett synnerligen välkommet bidrag (2.000 kr.), 

samtidigt som styrelsens ledamöter genom sina rekommendatio¬ 

ner och betydande personliga bidrag säkerställde den påbörjade 

insamlingen. Denna, som i de vidaste kretsar omfattades med väl¬ 

villigt intresse, gav det resultat, att c:a 23.000 kr. iiiflöto 

i gavomedel. Av dessa medel kunde kåren redan under 
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hösten utdela 15 stipendier å 100 kr. till de mest behövande av 

sina medlemmar. Samtidigt inleddes underhandlingar med folk- 

hushållningskommissionen i s>'fte att erhålla något bidr£^ av de 

till dyrtidens lindrande anslagna statsmedlen, av vilka bl. a. stats- 

universitetens studenter redan fått del. Dessa underhandlingar 

syntes skola krönas med framgång, då F.H.K. för sin del föror¬ 

dade kårens ansökan, men denna blev avslagen med förklaring, 

att dylika medel endast finge komma statsuniversitetens studenter 

till godo. Tack vare de insamlade gåvorna har emellertid 

under vårterminens lopp åt ett 60-tal studenter kunnat utdela? 

s. k. matstipendier efter en gUdande skala av 62, 50, 40 och 30 kr. 

per månad tiden 15 jan.—31 maj. Genom avtal med »Folkköket» 

har en särskild matservering varit anordnad å kårlokalen för stu¬ 

denterna, som kunnat få matprfeet ansenligt reducerat. Denna 

serverii^ har flitigt frekventerats, och de gjorda anordnii^arna 

synas ha utfallit till största belåtenhet. 

För studentkårens byggnadspianer har det gångna året medfört 

betydande framgångar. På förslag av landshövding v. Sydow in- 

gingo kuratorerna för Kungl. och Hvitfeldtska stipendieinrättnin- 

gen till Kungl. Maj:t med begäran att till studentkårens bygg¬ 

nadsfond få överlämna 30.000 kr. av stipendieinrättningens medel. 

Denna anhållan varm Kungl. Majits bifall. Vid donationen var 

emellertid det villkoret fästat, att kåren å annat håll anskaffade 

dubbla summan. Kåren hade vid detta tillfälle den stora glädjen 

att kunna konstatera intresset för denna för kårens utveckling 

så betydelsefulla fråga inom högskolans styrelse i det att lirr 

Carlander, Mannlieimer och Wijk vardera garanterade kåren en 

summa av 10.000 kr. Samma löfte erhölls ock av två andra 

Studentkårens varma gynnare och vänner, godsägare Oscar 

Ekman och Friherrinnan Louise Falkenberg. Dessa donationer 

— de största som förekommit i kårens annaler — ha fört bygg- 

nadsfrågan ett gott stycke framåt mot målet. 

De kännbaraste förluster har under läsåret studentkåren lidit, 

då icke mindre än fyra av de under året vid högskolan inskrivna 

studenterna — förutom flera som nyligen lämnat högskolan — 

bortr>-ckts av den förhärjande farsot, som gått fram över landet. 

Så ha under året fil. magistrarna Nils Carlsson och V;ildeniar 

.\lthén, fil. stud. Harald Brodén samt not.irien Fredr. Craniér. 
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skördats av döden. Stora voro de förhoppningar, som knutits 

vid dem alla; Nils Carlson och Valdemar Althén hade redan 

Jiunnit förvärva sig aktade namn som lovande vetenskapsidkare. 

Ue beståndande insatser de bortgångna var och en på sitt sätt 

gjort i kårens kamratliv skola för alltid rädda deras namn från 

glömskan. 

Vid studentaftnar ha föredrag hållits av fil. mag. T. Bergen- 

dahl om »Minnen från revolutionslandet» och diskussioner ägt 

rum över ämnena »Startandet av en studentkårens småskriftserie» 

(inledare doc. £k) och »Lärarekandidaternas ekonomiska ställ¬ 

ning under provåret» (inledare dr G. E. Törnvall). 

ökat inflytande på stipendieutdelningen har beredts student¬ 

kåren dels genom de ovan angivna bestämmelserna för J. Paulsons 

stipendium, dels genom det nya reglementet för Kungl. och Hvit- 

feldtska stipendieinrättningen, genom vilket kårens direktion be¬ 

myndigats att inkomma med förslag direkt till vederbörande. 

Studentkåren har under året till hedersledamot kallat Friherin- 

nan Louise Falkenberg. 

Undervisningen tager nästa hösttermin sin början måndagen 

deu 8 sei>tember. 

Göteborg i juni 1919. 

Otto Svlwan. 
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